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Seznam použitých zkratek:
B+G

Bike and go

B+R

Bike and ride

BD

Bytový dům

CEF

Conecting Europe Facility

CNG

Stlačený zemní plyn

ČB

České Budějovice

ČD

České dráhy

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

Česká technická norma

ČSÚ

Český statistický ústav

DPmČB

Dopravní podnik města České Budějovice

DŘÚ

Dopravní řídící ústředna

DZ

Dopravní značení

IAD

Individuální automobilová doprava

IDS JK

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje

IPOD

Integrovaný plán organizace dopravy

IROP

Integrovaný regionální operační program

ITS

Inteligentní dopravní systém

JIKORD

Jihočeský koordinátor dopravy

k.ú.

Katastrální území

K+R

Kiss and ride

KČT

Klub českých turistů

LPG

Zkapalněný ropný plyn

MHD

Městská hromadná doprava

MK

Místní komunikace

MP

Městská policie

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí

NA

Nákladní automobily

NS

Naučná stezka

OA

Osobní automobily

ÖBB

Rakouské státní dráhy

OPD

Operační program doprava

ORP

Obec s rozšířenou působností

P+G

Park and go

P+R

Park and ride

PD

Parkovací dům

PP

Přírodní památka

PPP

Public private partnership

PR

Přírodní rezervace

PTZ

Pevné trakční zařízení

PUMM

Plán udržitelné městské mobility

RD

Rodinný dům

ROP

Regionální operační program

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

SFŽP

Státní fond životního prostředí
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SHZ

Stará hluková zátěž

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

SSZ

Světelné signalizační zařízení

SŠ

Střední škola

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty

TENT-T

Trans-European transport network

ÚPmČB

Územní plán města České Budějovice

VHD

Veřejná hromadná doprava

VISO

Varovný a informační systém obyvatel

VOŠ

Vysoká odborná škola

voz.

Vozidel

VŠ

Vysoká škola

ZSJ

Základní sídelní jednotka

ZŠ
ZÚ

Základní škola
Zdravotní ústav
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ÚVOD

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) je strategický dokument, který má za cíl zvýšení kvality života
ve městě. Je zaměřen na oblast mobility obyvatel a návštěvníků, tedy na pohyb pěšky, na kole, v prostředcích
veřejné hromadné dopravy nebo automobilem či na přepravu zboží v rámci města. Zpracovaný dokument je
koncepční studií všech subsystémů dopravy ve městě České Budějovice se zohledněním celé městské
aglomerace a po svém dokončení by se měl stát závazným podkladem pro plánování dopravní obslužnosti na
území města České Budějovice a spádového území. Součástí přípravy plánu udržitelné mobility je účast
odborné i laické veřejnosti na tvorbě dokumentu, na hledání optimálního řešení a na hodnocení výsledků
navržených opatření.
Jedním z důvodů pro pořízení tohoto dokumentu je potřeba analyzovat stav stávající dopravní
infrastruktury, zjistit mobilitní návyky obyvatel a v návrhové části dokumentace prověřit odpovídající rozvoj,
který bude vycházet ze zásad pro udržitelný rozvoj dopravy a zvýšení kvality životního prostředí. Dalším
důvodem je vytvoření jednoho koncepčního materiálu, který v jednom dokumentu zohledňuje všechny druhy
dopravy na území města, dává je do kontextu a navrhuje opatření, která většinou nejsou zaměřena pouze na
jeden druh přepravního módu. PUMM je tedy možno zařadit z hlediska plánování dopravní infrastruktury na
úroveň územního plánu.
Hlavním cílem Plánu udržitelné městské mobility je zajistit vyvážený rozvoj města s ohledem na
spokojenost a zdraví jeho obyvatel a návštěvníků. Dalším cílem dokumentu je vytvářet podmínky pro rozvoj
kvalitní dopravní infrastruktury postavené na využití technicko - ekonomických vlastností jednotlivých druhů
dopravy, vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a jiných škodlivých látek v plném souladu
s evropskými právními předpisy s ohledem na minimalizaci dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí.
Plán udržitelné městské mobility města České Budějovice je členěn do čtyř částí: analytické, strategické,
návrhové a akčního plánu.
Účelem analytické části je shromáždění a analýza dostupných informací o stavu a možnostech rozvoje
všech dopravních subsystémů. Analýza obsahuje vyhodnocení všech subsystémů dopravy po stránce
kapacity, nabídky a poptávky a z nich vyplývající disproporce, které je nutné řešit.
V závěru analytické části je provedena přehledná SWOT analýza každého dopravního subsystému i
komplexně celého systému dopravy ve městě, včetně dostupnosti, bezpečnosti a vlivu na životní prostředí.
Strategická část bude věnována strategii města a vyjasnění vize mobility v konsenzu s klíčovými partnery
a veřejností. Prostřednictvím strategické části budou nalezeny odpovědi na otázky - Kam chceme, aby České
Budějovice směřovaly a proč?, Jak chceme, aby České Budějovice vypadaly za 15 až 20 let?, Jak chceme, aby
byla zajištěná související nezbytná mobilita? V návaznosti na vizi města a schválených strategických cílů bude
určena sada měřitelných indikátorů pro možné vyhodnocení dopadů v procesu naplňování PUMM.
V návrhové části bude proveden návrh optimalizace rozvoje jednotlivých dopravních subsystémů, bude
vyhodnoceno jejich vzájemné spolupůsobení a bude komentován vliv na životní prostředí. Navržená opatření
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v návrhové části budou vycházet z provedených SWOT analýz a zároveň budou zohledňovat nastavené a
schválené Vize rozvoje města ze strategické části dokumentace. Bude zohledněna preference nemotorové
dopravy a preference veřejné hromadné dopravy jako nosného prvku veřejné přepravy osob, při zachování
kvalitního zásobování území města a pokrytí potřeb mobility obyvatel.
Budoucí etapový a návrhový systém bude ověřen na dopravním modelu a podle pracovních výsledků
případně upraven.
Na základě projednaného dokumentu vznikne následně „Akční plán městské mobility České Budějovice“,
což bude návrh optimálních úprav systému dopravní obsluhy města s harmonogramem staveb a opatření pro
období do roku 2025. Součástí tohoto dokumentu jsou i finanční prostředky, které je nutné z městského
rozpočtu vynaložit v jednotlivých letech na investiční a neinvestiční akce.
Řešené území je zobrazeno v příloze č.1.
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2
2.1

PODKLADY
PODKLADY PŘEDÁVANÉ POŘIZOVATELEM
2.1.1.1

Podklady závazné

o

Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 - 2020 (2009)

o

Projekt řízení dopravy v Českých Budějovicích (2012)

o

Hluková mapa města (2014)

o

Zóny 30 na území města České Budějovice (2014)

o

Telematika, strategické detektory (2014)

o

Plán rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých Budějovicích - Cyklogenerel (2014)

o

Sociologický průzkum mobility obyvatel aglomerace České Budějovice (2015)

o

Projekt organizace dopravy v klidu na vymezené části Statutárního města České Budějovice (2015)

o

Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy (2016)

o

Integrovaný plán organizace dopravy (2009)

o

Projekt řízení dopravy rozšíření (2016)

o

Územně analytické podklady (2014)
2.1.1.2

Podklady informativní

o

Územní plán města České Budějovice (2000)

o

Strategický plán města pro období 2008 - 2013 (2008)

o

Aktualizace koncepce cyklistické dopravy na území statutárního města České Budějovice pro
období 2009 - 2014

o

Dopravní průzkum MHD (2011, 2015)

o

Vyhodnocení dopravní nehodovosti za roky 1999 - 2012 (2012)

o

Aktualizace generelu přechodů pro chodce (2013)

o

Studie dopravy v klidu P+R a P+G na území města české Budějovice (2013)

o

Pravidelné každoroční sčítání cyklistů (2009, 2012, 13)

o

Dělba přepravní práce (2013)

o

Rozšířená zóna zpoplatněného stání (2014)
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3

DOPRAVNÍ MODEL

Pro účely zpracování Plánu udržitelné městské mobility zadalo město České Budějovice zpracování nového
multi-modálního dopravního modelu, který zahrnuje cyklistickou dopravu, automobilovou dopravu v
rozdělení na osobní automobily, lehká nákladní vozidla (do 3,5 t), těžká vozidla, kamiony a veřejnou dopravu
v rozdělení na městskou hromadnou dopravu, veřejnou linkovou dopravu a osobní železniční dopravu. Pěší
doprava tvoří přirozenou součást cest ve veřejné dopravě, avšak není modelována samostatně.
Dopravní model je ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice. Základ modelu, který je vytvořen
prostřednictvím software VISUM verze 15, byl převzat z modelu IPOD (Integrovaný plán organizace dopravy),
který společnost Mott MacDonald vypracovala, aktualizovala a spravovala od roku 2009. Model pokrýval celé
území města Českých Budějovic (včetně Kaliště a Třebotovic) a přidružených obcí tvořících městskou
aglomeraci – Hrdějovice, Borek, Úsilné, Hůry, Adamov, Rudolfov, Vráto, Hlincová Hora, Dobrá Voda u Č. B.,
Srubec, Vidov, Roudné, Planá, a Litvínovice. Tento stávající dopravní model byl rozšířen tak, aby v dostatečné
míře vystihoval dopravní chování obyvatelstva českobudějovické aglomerace v dostatečně velké spádové
oblasti a zároveň pokryl území v budoucnosti obsloužené dálnicí D3 (MÚK Dolní Třebonín na jihu a
MÚK Ševětín na severu).
Model osobní dopravy, jak individuální tak i hromadné, je zpracován jako čtyřstupňový model v rozsahu
správního území Obce s rozšířenou působností České Budějovice. Jak zbývající osobní doprava (tj. cílová a
výchozí, a doprava tranzitní), tak i model těžké dopravy byl převzat z modelu původního a aktualizován.
Základní stav modelu je uvažován k roku 2016, výhledový stav implicitně k roku 2030. Na základě zadání
výhledové nabídky a poptávky lze připravit i jiné časové horizonty. Z modelu lze získat hodnoty intenzit
dopravy pro období pracovního dne (24h).

3.1

MULTIMODÁLNÍ (4-STEP) MODEL

K modelování dopravního chování obyvatelstva byl použit tzv. čtyřstupňový dopravní model, který je
jedním ze základních přístupů k tvorbě makroskopických dopravních modelů. Proces modelování probíhá
postupně v následujících čtyřech krocích:
1.
2.
3.
4.

výpočet objemů zdrojové i cílové dopravy území (trip generation),
rozdělení přepravních vztahů (trip distribution),
dělba přepravní práce (mode choice),
přiřazení zatížení na komunikační síť (assignment).

První tři kroky spadají do modelování dopravní poptávky, poslední krok představuje modelování dopravní
nabídky. Modelování dopravní poptávky je založeno na využití dat charakterizujících územní jednotku (počet
obyvatel, počet pracovních míst, velikost obchodních ploch apod.) v kombinaci s dostupností jednotlivými
módy dopravy (individuální vs. hromadná doprava) pro různé populační skupiny. Model tak musí být
rozčleněn na několika úrovních (územní, populační, socioekonomická) tak, aby jednotlivé prvky modelu byly
co možná nejvíce homogenní.
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Výsledkem modelování dopravní poptávky jsou matice přepravních vztahů pro jednotlivé druhy dopravy.
Model přepravní nabídky využívá parametrizovanou komunikační síť pro individuální dopravu a systém linek
hromadné dopravy pro dopravu veřejnou.

3.2

ROZSAH MODELOVANÉHO ÚZEMÍ
Rozsah území dopravního modelu byl vymezen na základě analýzy dojížďky obyvatel do Českých Budějovic

podle dat Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 na území v působnosti ORP Českých Budějovic.
Rozsah řešeného území je zřejmý z Přílohy 2.1 a rovněž z následující tabulky.
Tabulka 1 - Obce v modelovaném území
Obec

Počet obyvatel
v katastru obce

Počet obyvatel
v modelovaném území

České Budějovice

93672

93672

Hluboká nad Vltavou

4982

4491

Lišov

4113

3399

Zliv

3489

3489

Dobrá Voda u Českých Budějovic

2649

2649

Rudolfov

2418

2418

Ledenice

2329

1926

Litvínovice

2215

2215

Kamenný Újezd

2160

1780

Srubec

2015

2015

Boršov nad Vltavou

1754

1754

Hrdějovice

1577

1577

Včelná

1563

1563

Borek

1395

1395

Dubné

1381

1381

Homole

1326

1326

Ševětín

1301

1301

Staré Hodějovice

1065

1065

Roudné

1104

1104

Hosín

783

548

Nová Ves

712

712

Vrábče

666

666

Adamov

627

627
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Obec

Počet obyvatel
v katastru obce

Počet obyvatel
v modelovaném území

Lipí

603

603

Pištín

577

233

Hůry

559

559

Vidov

536

536

Dubičné

532

532

Úsilné

445

445

Doudleby

436

436

Plav

397

397

Vitín

380

380

Hlincová Hora

371

371

Nedabyle

354

354

Dubičné

348

348

Čejkovice

339

339

Dasný

318

318

Doubravice

304

304

Vráto

303

303

Jivno

284

284

Zvíkov

252

252

Planá

247

247

Branišov

247

247

Chotýčany

222

222

Mazelov

198

198

Heřmaň

187

187

Borovnice

110

110

Hvozdec

104

104

Hradce

72

72

Závraty

42

42

Celkem

144063

141496

Modelované území zahrnuje celkem 141 496 obvykle bydlících obyvatel. Případný rozdíl mezi počtem
obyvatel v obci a počtem obyvatel v modelovaném území je způsoben definicí dopravních zón na území
jednotlivých obcí, kdy některé okrajové části katastru obce do modelovaného území nezahrnujeme.
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Kromě vlastního území dopravního modelu zohledňují matice přepravních vztahů také okolní území, avšak
v nižší podrobnosti a pouze pro cesty navázané na modelované území. Následující tabulka shrnuje územní
strukturu seřazenou dle hierarchie od vnitřní oblasti města Českých Budějovic, přes úroveň ORP až na úroveň
Jihočeského kraje. Uvádíme rovněž počet dopravních zón uvažovaných v dopravním modelu.
Tabulka 2 - Územní struktura modelu a počet zón
Modelované území

Název jednotky

Územní rozsah

Počet zón

Ano

Vnitroměstské zóny

Město České Budějovice

186

Ano

Příměstské zóny

ORP České Budějovice (část)

92

Ne

Vnější zóny

ORP České Budějovice (část)

33

Ne

Vjezdy do území

Jihočeský kraj

13

3.3

ČLENĚNÍ MODELOVANÉHO ÚZEMÍ

Modelované území bylo rozděleno do třech úrovní, které respektovaly jak vyhodnocení sociologického
průzkumu, tak i potřeby vlastního modelu. Dělení území je seřazeno od největší územní jednotky po
nejmenší:
o

Teritoria. Odpovídají územní jednotkám, na které byl vyhodnocen sociologický průzkum
provedený firmou STEM/MARK sloužící jako jeden z podkladů pro tvorbu modelu. Jedná se o velké
územní jednotky, které jsou mimo České Budějovice tvořeny více obcemi s rozlohou pohybující se
od 42 km2 do 210 km2. Na území Českých Budějovic odpovídají jednotlivým městským částem
označeným číslicemi 1 až 7. Vztahy mezi teritorii mohou být využity pro kalibraci modelu.

o

Hlavní zóny. Odpovídají územním jednotkám, na které byl zaměřen sociologický průzkum. Při
průzkumu respondenti určovali začátek a konec svých jednotlivých cest v těchto územních
jednotkách. Rozdělení bylo určeno tak, aby se hranice hlavních zón nekřížily s hranicemi
základních sídelních jednotek (ZSJ). To znamená, že některé zóny svou rozlohou odpovídají ZSJ,
některé hlavní zóny jsou tvořeny více ZSJ a naopak v některých případech byly ZSJ rozděleny do
hlavních zón. Typickým příkladem více hlavních zón v jedné ZSJ je vyjmutí hlavních nákupních
center a jejich přiřazení do samostatné hlavní zóny (IGY, Mercury apod.) Přepravní vztahy mezi
hlavní zónami budou využity pro kalibraci modelu.

o

Zóny. Základní územní jednotky modelu, z nichž některé vznikly rozdělením hlavních zón tak, aby
byla v co největší míře zajištěna jejich homogenita vzhledem k územnímu využití, např. zóny
obytné, nákupní, průmyslové apod. Přepravní vztahy mezi těmito územními jednotkami tvoří
výsledné matice pro jednotlivé druhy dopravy. Pro každou zónu byly stanoveny parametry pro
výpočet produktivity/atraktivity pro uvažované účely cest, např. počet pracovních míst pro účel
cesty za zaměstnáním.

3.4

DOPRAVNÍ NABÍDKA
Dopravní nabídka je tvořena sítí komunikací pro motorová vozidla i nemotoristických komunikací pro

cyklisty. Dále dopravní nabídku dotváří trasy a jízdní řády linek veřejné dopravy.
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Stávající dopravní nabídka
Síť pozemních komunikací v modelovaném území odpovídá úrovni roku 2016 v podrobnosti průjezdních
úseků dálnic, silnic I., II. a III. třídy. Na území města České Budějovice pak podrobnost modelu stoupá na
místní komunikace sběrné a dopravně významné místní komunikace obslužné. Vzhledem k modelování
cyklistů jsou do dopravní nabídky dále zařazeny významné nemotoristické komunikace, většinou odpovídající
stezkám pro chodce a cyklisty. Komunikační síť je graficky znázorněna v příloze 2.2.
Síť veřejné dopravy zahrnuje subsystémy městské hromadné dopravy, veřejné linkové dopravy a osobní
železniční dopravy v modelovaném území. Do modelu je zapracována dopravní nabídka (jízdní řád) pro běžný
pracovní den dle platnosti v srpnu 2016. Podrobnost jízdního řádu pokrývá zastávky, trasy linek/spojů,
časové profily spojů, jízdy jednotlivých vozidel. Síť hromadné dopravy je graficky znázorněna v příloze 2.3.

3.5

DOPRAVNÍ POPTÁVKA
Dopravní poptávka byla generována na základě shromážděných dat k jednotlivým dopravním zónám

modelu a k vnějším vztahům mimo řešené území. Vychází z řady běžně sledovaných statistických dat i
speciálních dopravních průzkumů.
Stávající dopravní poptávka
Kalkulace dopravní poptávky se opírá o následující podklady:
o

sociologický průzkum mobility obyvatel aglomerace Českých Budějovic na vzorku 7227 obyvatel
se záznamem 18890 cest, dle STEM/MARK, 2015;

o

počet obvykle bydlících obyvatel v základních sídelních jednotkách dle SLDB, 2011;

o

vyjížďka a dojížďka obvykle bydlících obyvatel v základních sídelních jednotkách dle SLDB, 2011;

o

ekonomická aktivita obvykle bydlících obyvatel v základních sídelních jednotkách dle SLDB, 2011;

o

registr ekonomických subjektů se sídlem na území ORP České Budějovice dle ČSÚ, 06/2016;

o

počet žáků / studentů mateřských, základních, středních a vysokých škol, 10/2015;

o

web (internetové stránky institucí, obchodních center apod., Google Street view).

o

Kalibrace matematického dopravního modelu v módech individuální dopravy i veřejné dopravy
byla provedena podle intenzit dopravy resp. přepravních intenzit na modelované síti, zjištěných
sčítáním, průzkumy a analýzou dat z odbavovacích systémů z období říjen 2015 – červen 2016.

o

Data z Celostátního sčítání dopravy (CSD) v roce 2016 pro první etapu sčítání v roku 2016 na
profilech organizovaných Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky na území města České
Budějovice a v okolí města České Budějovice, doplněná o 30 profilů místních komunikací
organizovaných Statutárním městem České Budějovice;

o

Doplňková sčítání dopravy provedená v roce 2016 na 55 profilech silnic I., II. a III. tříd v okolí města
České Budějovic, organizovaná Statutárním městem České Budějovice;

o

Data z řadičů světelných signalizačních zařízení na území města České Budějovice v podrobnosti
intenzit dopravy na řadicích pruzích křižovatek za 24 hodin, v rozsahu 22 světelně řízených
křižovatek;
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o

Data k přepravní intenzitě na síti linek MHD [os/den, os/h] podle Dopravního průzkumu MHD
2015, pořízeného v říjnu 2015, ve vlastnictví Dopravního podniku města České Budějovice a.s.;

o

Data o počtu nastupujících cestujících a počtu vystupujících cestujících na jednotlivých zastávkách
veřejné linkové dopravy na území Českých Budějovic, v říjnu roku 2015, poskytnutá
koordinátorem veřejné dopravy Jihočeského kraje, společností JIKORD;

o

Data z průzkumů počtu nastupujících cestujících a počtu vystupujících cestujících na jednotlivých
stanicích a zastávkách osobní železniční dopravy, poskytnutá koordinátorem veřejné dopravy
Jihočeského kraje, společností JIKORD;

o

Data z Generelu cyklistické dopravy města České Budějovice, ADOS, 2014, poskytnutá
Magistrátem města České Budějovice.

Poptávka po městské hromadné dopravě
Poslední celosíťový průzkum MHD probíhal ve všech typech provozu (pracovní den, víkend) a po celých
24 hodin v termínu od 13. do 22. října 2015 a navázal na průzkum z roku 2011 podle totožné metodiky.
V porovnání let 2011 a 2015 je patrné, že systém MHD je stabilizovaný a poměr celkové nabídky a
poptávky se daří udržet na stejné úrovni.
Porovnání vybraných profilů na síti MHD
Porovnání je provedeno ve vybraných profilech sítě MHD, které dobře vypovídají o zátěži sítě MHD ve
významných směrech ve městě. V následujících tabulkách jsou zaneseny hodnoty platné pro období od 4:00
do 24:00, což odpovídá rozsahu staršího průzkumu (v roce 2011 nebyly v provozu noční linky).
Tabulka 3 - Porovnání průzkumů obsazenosti z let 2011 a 2015 v období pracovního dne od 4:00 do 24:00
Přepravní intenzita
[osob/období]

Frekvence spojů
[spojů/období]

2011

2015

2011

2015

20 680

20 483

510

502

100%

99%

100%

98%

20 779

22 413

497

545

100%

107%

100%

110%

13 171

14 183

435

473

100%

108%

100%

109%

Strakonická-obch. zóna –

15 504

17 247

550

543

U Trojice / Družba-IGY

100%

111%

100%

99%

18 363

21 165

629

627

100%

115%

100%

100%

17 388

17 672

786

814

100%

102%

100%

104%

8 651

8 652

335

338

100%

100%

100%

101%

Úsek mezi zastávkami

Vysokoškolské koleje – Výstaviště

Výstaviště – U Zelené ratolesti

Vltava-střed – Voříškův Dvůr

Družba-IGY – Mariánské náměstí

Senovážné nám.-pošta – Nádraží

Metropol – Nádraží
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Relativní obsazenost [%
kapacity/období]
2011

2015

28%

29%

29%

27%

21%

20%

22%

24%

22%

24%

16%

15%

21%

20%

17

Úsek mezi zastávkami

U Soudu – Poliklinika Jih

Dobrovodská – Nádraží

Vrbenská – Nádraží
Zdroj:

Přepravní intenzita
[osob/období]

Frekvence spojů
[spojů/období]

2011

2015

2011

2015

12 763

14 566

384

387

100%

114%

100%

101%

6 458

6 123

271

182

100%

95%

100%

67%

8 551

9 283

403

408

100%

109%

100%

101%

Relativní obsazenost [%
kapacity/období]
2011

2015

24%

26%

17%

22%

17%

18%

Dopravní průzkum MHD, Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

V tabulce je patrné zvýšení počtu spojů přes Dlouhý most i Nový most, doprovázené růstem počtu
přepravených osob o 7 - 8%. Na druhou stranu v Rudolfovské třídě přes zastávku Dobrovodská došlo k
výraznému poklesu počtu spojů o 1/3 (odklonem linek 1, 8 a 12 spolu se zavedením méně frekventovaných
linek 18 a 21), avšak jen s mírným dopadem na poptávku. Za povšimnutí stojí také růst počtu cestujících v
Pražské i Lidické třídě o 14 - 15%, nabídka je zde konstantní.
Výstupy z modelu jsou součástí přílohy 2.4.
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4
4.1

CHARAKTERISTIKA POPTÁVKY PO MOBILITĚ
VYMEZENÍ A POPIS ÚZEMÍ, SPÁDOVÉ OBLASTI MĚSTA

Území města České Budějovice se v současnosti skládá z 11 katastrálních území.

Obrázek 1 - Katastrální mapa Českých Budějovic (Zdroj - wikipedie)
České Budějovice jsou statutární město rozdělené na 7 částí.
o

České Budějovice 1 (k. ú. České Budějovice 1) - vnitřní město - městská památková rezervace

o

České Budějovice 2 (k. ú. České Budějovice 2, České Vrbné a Haklovy Dvory) - Čtyři Dvory, sídliště
Šumava, sídliště Vltava, sídliště Máj

o

České Budějovice 3 (k. ú. České Budějovice 3) - Pražské předměstí, Kněžské Dvory, Nemanice

o

České Budějovice 4 (k. ú. České Budějovice 4) - Husova kolonie, Nové Vráto

o

České Budějovice 5 (k. ú. České Budějovice 5, Kaliště u Českých Budějovic, Třebotovice) - Suché
Vrbné, Pohůrka

4.2

o

České Budějovice 6 (k. ú. České Budějovice 6) - Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice

o

České Budějovice 7 (k. ú. České Budějovice 7) - Linecké předměstí, Rožnov

INVENTARIZACE DAT NA PODKLADU STATISTICKÝCH OBVODŮ ČSÚ
Město České Budějovice je rozděleno na 7 částí a 11 katastrálních území. Dále je město rozčleněno na

základní sídelní jednotky (ZSJ). Účelem ZSJ je přesnější územní identifikace, než jakou poskytují jednotky
katastrální území a obec. Identifikace se používá zejména ke statistickému sledování sociálně-ekonomických
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a územně-technických jevů přímo souvisejících s osídlením. Uvedené termíny a členění jsou stanoveny
vyhláškou č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.
Tabulka 4 - Seznam základních sídelních jednotek
Kód ZSJ
1911
21920
21946
301302
22012
301311
21962
21997
21938
21971
21989
21954
22136
22110
22063
22128
22144
22047
22152
22039
2071
22021
22098
22055
22101
22080
22209
22217
22225
22187
22161
22233
22195
22179
22268
22306
22284
22250
22292
22331
22276
22349
22373
22390
22411
327204
22381
22357

Název ZSJ
České Budějovice-střed
Sokolský ostrov
Čtyři Dvory
Čtyři Dvory-střed
Přístav
Sídliště Máj
Sídliště Šumava
Sídliště Vltava
Stromovka
Švábův Hrádek
U Vávrovského rybníka
Vysoká škola
Dolní Světlíky
Kněžské Dvory
Na sadech
Nemanice
Nemanický rybník
Sídliště Na pražské
U Čertíka
U hřbitova
U Pekárenské
U požární zbrojnice
U pražské silnice
Za poliklinikou
Za Voříškovým Dvorem
Zahrádky
Husova Kolonie
Husova Kolonie-zahrádky
Nové Vráto
Nové Vráto-průmyslový obvod
Světlík
U křížku
U Rozumova Dvora
Za Otýlií
Pětidomí
Pohůrka
Suché Vrbné
Suché Vrbné-průmyslový obvod
U Dobrovodského potoka
U rybníčků
U Vrbného
Brněnské Předměstí
Havlíčkova Kolonie
Mladé-Červený Dvůr
Nové Hodějovice
Nové Hodějovice-východ
U Malého jezu-U Špačků
U nádraží

Název katastrálního území
České Budějovice 1
České Budějovice 1
České Budějovice 2
České Budějovice 2
České Budějovice 2
České Budějovice 2
České Budějovice 2
České Budějovice 2
České Budějovice 2
České Budějovice 2
České Budějovice 2
České Budějovice 2
České Budějovice 3
České Budějovice 3
České Budějovice 3
České Budějovice 3
České Budějovice 3
České Budějovice 3
České Budějovice 3
České Budějovice 3
České Budějovice 3
České Budějovice 3
České Budějovice 3
České Budějovice 3
České Budějovice 3
České Budějovice 3
České Budějovice 4
České Budějovice 4
České Budějovice 4
České Budějovice 4
České Budějovice 4
České Budějovice 4
České Budějovice 4
České Budějovice 4
České Budějovice 5
České Budějovice 5
České Budějovice 5
České Budějovice 5
České Budějovice 5
České Budějovice 5
České Budějovice 5
České Budějovice 6
České Budějovice 6
České Budějovice 6
České Budějovice 6
České Budějovice 6
České Budějovice 6
České Budějovice 6
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Kód ZSJ
22365
22403
22420
22489
22497
327212
22535
22519
22462
22446
22501
22454
22471
22438
22527
22721
36790
36811
62201
62219
327191

Název ZSJ
U Novohradské
U Špačků-za hřbitovem
Za potokem
Krumlovské Předměstí
Nemocnice
Nové Roudné
Rožnov-jih
Rožnov-sever
U Malše
U Matice školské
U nemocnice
U pivovaru
U plavské silnice
V háječku
Za lineckou tratí
České Vrbné
Haklovy Dvory
Zavadilka
Kaliště
Třebotovice
Třebotovice-u Dobré Vody

Název katastrálního území
České Budějovice 6
České Budějovice 6
České Budějovice 6
České Budějovice 7
České Budějovice 7
České Budějovice 7
České Budějovice 7
České Budějovice 7
České Budějovice 7
České Budějovice 7
České Budějovice 7
České Budějovice 7
České Budějovice 7
České Budějovice 7
České Budějovice 7
České Vrbné
Haklovy Dvory
Haklovy Dvory
Kaliště u Českých Budějovic
Třebotovice
Třebotovice

Výchozí data pro každou ZSJ pro výpočet matice přepravních vztahů jsou:
o

Celkový počet obyvatel

o

Počet ekonomicky aktivních obyvatel

o

Počet obyvatel s osobním vozidlem

o

Počet obyvatel bez osobního vozidla

o

Počet dětí do 18 let

o

Počet studentů vysokých škol

o

Počet pracovních příležitostí

o

Atraktivita území

o

Obchodní plochy

Matice přepravních vztahů jsou vytvářeny na základě řetězců aktivit (např. domov - zaměstnání nakupování - domov, domov - škola - domov atd.).

4.3

OBYVATELSTVO, DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA (OBYVATELÉ, ZAMĚSTNANCI, STUDENTI JEJICH ROZMÍSTĚNÍ BĚHEM DNE)
Ke konci roku 2016 mělo město celkem 93,5 tis. obyvatel, což představuje zhruba 50 % obyvatel okresu

a 15 % obyvatel celého Jihočeského kraje. Za téměř 150 let od prvního velkého sčítání v roce 1869 se počet
obyvatel města zvýšil více než pětinásobně. Počtem obyvatel jsou České Budějovice 8. největším městem
České republiky (po Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Liberci, Olomouci a Ústí nad Labem). Město České Budějovice
je nejvýznamnějším hospodářským centrem na jihu Čech. Geografická poloha, přírodní surovinové zdroje
a zemědělská výroba ve spádových oblastech příznivě ovlivňovaly podnikatelské aktivity. V posledních 25
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letech se v hospodářské struktuře města opět projevuje blízkost hranice s Rakouskem a Německem, která
umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit i cestovního ruchu. Ve městě se koncentrují pracovní příležitostí pro
široké okolí (do města dojíždí za prací více než 18 000 osob). Jako přirozené centrum je sídlem podniků, které
mají své provozovny rozmístěny po celém kraji. Sídlí zde především podniky strojírenského průmyslu,
významné je též postavení průmyslu potravinářského. Výrobky některých firem jsou známy v celé řadě zemí
světa, jako například pivo Budvar, tužky KOH-I-NOOR a další. Ve městě sídlí řada významných stavebních
firem. V posledních 25 letech došlo ke značnému rozvoji soukromého podnikání, ve městě má své sídlo téměř
15 000 firem a soukromých podnikatelů. Menší firmy se zaměřují především na obchodní činnost,
poskytování služeb a poradenské činnosti různého druhu.
Koncentrace obyvatelstva, výrobních činností, služeb, kulturního a společenského života do města
ovlivnila spádovost dopravy, která se z města paprskovitě rozbíhá. České Budějovice jsou přirozeným
dopravním uzlem železničním, silničním, jsou napojeny na celostátní komunikační síť. Celkem 2 mezinárodní
a 14 dálkových autobusových linek spojuje město s důležitými centry tuzemskými i zahraničními (Wien,
München, Praha, Brno apod.). Městem prochází 5 železničních tratí společných pro osobní i nákladní
přepravu. Spojové služby zajišťuje na území města 11 pošt. Město České Budějovice je významné pro celý
region nejen jako sídlo úřadů státní správy, ale také jako středisko vzdělání, kultury, zdravotnictví a dalších
služeb. Město je pro region významné v oblasti školství, protože řada středních škol poskytuje vzdělání
studentům z celého regionu. Z užšího okolí se pak sjíždějí i žáci základních škol. Nezastupitelnou úlohu v této
oblasti mají fakulty Jihočeské univerzity (pedagogická, zemědělská, sociálně právní, teologická,
přírodovědecká, ekonomická a filozofická), na nichž studují ve více než 200 oborech studenti nejen z jižních
Čech, ale i z ostatních krajů České republiky. Ve městě sídlí také Vysoká škola technická a ekonomická a
Vysoká škola evropských a regionálních studií. Významné postavení má město rovněž ve vědecké činnosti,
protože zde sídlí pracoviště Akademie věd České republiky se zaměřením na výzkum v oblasti biologie.
Zdravotnické služby jsou ve městě koncentrovány především do odbornější části, ale značná část obyvatel
okolních obcí sem dojíždí i k praktickému lékaři. Významné postavení v poskytování zdravotnických služeb
má Nemocnice České Budějovice, na jejíchž pracovištích se soustřeďují pacienti, kteří potřebují
specializovanou lékařskou péči. Také v oblasti kultury se město projevuje jako přirozené středisko. Je to dáno
skutečností, že zde působí Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, Malé divadlo, Alšova Jihočeská galerie, ale
i řada soukromých kulturních zařízení.
Do města každoročně přijíždí (a ubytuje se zde) kolem 151 tis. návštěvníků, z toho více než polovina
cizinců. Další návštěvníci přijíždějí na jednodenní cesty. Cílem návštěvníků města je především urbanisticky
ojedinělé čtvercové náměstí s měšťanskými domy s podloubím, původně renesanční radnice s barokní
přestavbou, Samsonova kašna, Černá věž, Solnice, dominikánský klášter s gotickým kostelem, chrám sv.
Mikuláše, zbytky městského opevnění, hradební věže (Železná panna, Rabenštejnská věž) a mnohé další
památky. Jádro města s historicky cenným náměstím a přilehlými ulicemi bylo vyhlášeno městskou
památkovou rezervací. Ke zvýšení počtu návštěvníků města významně přispívají výstavy Země živitelka,
Hobby, slavnosti města a mnohé další akce.
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Obrázek 2 - Počet obyvatel v urbanistických obvodech (Zdroj - Český statistický úřad)
Nejvíce obyvatel v Českých Budějovicích žije na sídlištích Máj, Vltava a na Pražském sídlišti.

Obrázek 3 - Vývoj počtu obyvatel v ČB (Zdroj - Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel v Českých Budějovicích od roku 1991 lehce klesá a pohybuje se okolo 95 000 obyvatel.
Mezi největší zdravotnická zařízení patří nemocnice České Budějovice, poliklinika Sever, poliklinika Jih,
poliklinika Vltava, poliklinika U tří lvů. Dopravní obslužnost je zajištěna MHD, zastávky jsou v blízkosti
zdravotnického zařízení. Parkoviště jsou také v blízkosti a jsou zpoplatněny.
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Tabulka 5 - Seznam zdravotnických zařízení
Zdravotnické zařízení

nemocnice České Budějovice

adresa

B. Němcové 585/54

Dostupnost MHD (nejbližší
zastávka)

U nemocnice

Parkování
Parkoviště
nemocnice- 190ks
Parkoviště budova
T1 - 20 ks
Parkoviště budova
CH1 - 20 ks
Parkoviště budova
CH - 58 ks
Parkoviště budova D
- 13 ks
Parkoviště Na
Sadech
Parkoviště Policie,
Mariánské náměstí
Parkoviště u
polikliniky Jih - 25 ks

Poliklinika Sever

Na Sadech 23

Poliklinika Sever

Poliklinika Jih

Matice školské 1786/17

Poliklinika Jih

Poliklinika Vltava

Františka Ondříčka 2

Vltava střed
U Výměníku

Dlouhá - 17 ks

Poliklinika U Tří lvů

U Tří lvů 4

Alešova
Metropol

Parkoviště Dům
kultury, U Tří lvů - 26
ks

Lexum - oční klinika

Česká 66

Gemini - oční klinika

Lidická 108

Metropol
Senovážné náměstí pošta
Poliklinika Sever
U Zelené ratolesti
U zimního stadionu
U Soudu
Nemocnice
U Nemocnice

na vlastním
pozemku

na vlastním
pozemku

V nemocnici České Budějovice bylo v roce 2015 hospitalizováno 54 000 lidí, pracuje zde 457 lékařů. Ve
městě se nachází 1 nemocnice a 381 samostatných ordinací lékařů.
Tabulka 6 - Zdravotnická zařízení (Zdroj - ČSÚ)
2015
Nemocnice
počet lůžek celkem
z toho akutních
počet lékařů (přepočtený)

1
1 452
1 173
457

počet středních a nižších zdrav.
pracovníků (přepočtený)
počet hospitalizovaných
počet operací

1 418
54 230
26 706

Samostatné ordinace
praktického lékaře pro dospělé
praktického lékaře pro děti a dorost
praktického lékaře stomatologa
praktického lékaře gynekologa
lékaře specialisty

68
24
104
27
158

Ostatní samostatná zařízení
Transfusní stanice

87
2
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2015
1

Rychlá zdravotnická pomoc
Lékárny a výdejny léků

43

2)

Jesle
počet míst v jeslích

3
122

Zdravotní ústav

1

V roce 2015 přijelo do Českých Budějovic cca 151 000 hostů a strávili ve městě v průměru 1,6 dne. Od
roku 2012 se jedná o nárůst počtu hostů, ale mírně se snižuje počet strávených nocí.
Tabulka 7 - Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních - město České Budějovice (Zdroj - ČSÚ)
Hosté
celkem
2012
2013
2014
2015

4.4

127 392
129 539
140 821
151 377

v tom

Přenocování

v tom

rezidenti

nerezidenti

celkem

rezidenti

nerezidenti

55 875
50 955
53 028
53 983

71 517
78 584
87 793
97 394

221 816
217 024
226 679
239 557

101 304
93 848
89 758
93 548

120 512
123 176
136 921
146 009

Průměrný
počet
přenocování
(noci)
1,7
1,7
1,6
1,6

SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL ÚZEMÍ, OBLASTÍ
Současný vývoj prostorové struktury města se odehrává v několika rovinách a pod tlakem celé řady

socioekonomických faktorů. Mezi nejvýznamnější rámcové změny ovlivňující tvář města náleží základní
transformační procesy jako privatizace, liberalizace cen a otevření domácího trhu zahraničním investicím.
Některé z těchto faktorů vedly k přímým změnám vlastnických poměrů (restituce), nastolené tržní principy
uvolnily doposud statický obchod s nemovitostmi a poloha ve městě získala komerční hodnotu. Ekonomická
restrukturalizace oslabila průmyslovou funkci města a větší důraz byl položen na sektor služeb. Zmíněné
ekonomické změny druhotně ovlivnily i sociální úroveň jednotlivých skupin obyvatelstva a výraznější sociální
diferenciace se projevila např. v nárocích na bydlení či trávení volného času. Tento vývoj se promítl i do
prostorového vývoje Českých Budějovic, vyčlenil oblasti intenzivních prostorových změn a oblasti podléhající
útlumu.
Historické jádro města bylo ovlivněno komercionalizací a prudkým rozvojem služeb. Současný vývoj
v historickém jádru i širším centru města vede k fyzické obnově nemovitostí a k intenzivnímu využívání ploch
(např. Mercury centru, Igy centrum apod.). Negativním důsledkem je především zvýšená intenzita
automobilové dopravy. Širší střed města je území s relativně kompaktní blokovou zástavbou představující
konsolidované oblasti, které mohou být v některých případech ohroženy sociální degradací (území okolo
ubytoven v ulici Okružní, Pekárenské, Vrbenské, Novohradské). Naproti tomu je možné identifikovat oblasti
se zřetelně vyšším sociálním statusem (Mladé, Pohůrka, Suché Vrbné, České Vrbné).
Českobudějovická průmyslová výroba byla postižena změnami makroekonomických podmínek. V Českých
Budějovicích je toto nejvíce patrno na bývalém Areálu Škodovky, které můžeme považovat za brownfields.
Okrajové sídlištní celky jsou oblastmi s poměrně příznivou sociální skladbou. V řadě sídlišť probíhají
programy regenerace obytného prostředí a bytového fondu.
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Nejdynamičtější současné změny se odehrávají v okrajových příměstských částech. Markantními projevy
prostorové expanze jádrového města je nárůst velkoplošných nákupních středisek na okraji města, který lze
v současné době již pokládat v zásadě za téměř ukončený, a masivní rozvoj bytové výstavby. V příměstských
oblastech jsou situovány rozvojové projekty náročné na plochu. Na základě dat z analýzy zdrojové a cílové
dopravy jsou obslužně nejnáročnějšími plochami mimo širší centrum města (od největšího):

4.5

o

Globus (České Vrbné),

o

Terno (Suchomelská),

o

Kaufland (Na Dlouhé louce),

o

Albert (Strakonická),

o

Tesco (Na Dlouhé louce)

o

Makro (Hrdějovice)

ZAMĚSTNÁNÍ, PODNIKÁNÍ, INVENTARIZACE SLUŽEB
V roce 2011 bylo v Českých Budějovicích 47 185 ekonomicky aktivních obyvatel (50,2 % z celkového počtu

obyvatel - 93 883), z toho 36 047 zaměstnaných a 3233 nezaměstnaných osob. Srovnání výsledků SLDB 2001
a 2011 indikuje snížení ekonomické aktivity ve městě. Příčinou trendu je mj. demografické stárnutí populace
a související navyšování ekonomicky neaktivní složky obyvatel města.
Tabulka 8 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví ekonomické činnosti
v tom

Struktura v %

ženy

Celkem
muži

počet

podíl v
%

celkem

muži

ženy

SLDB 2011
47 185

24 565

22 620

47,9

100,0

zemědělství, lesnictví a rybářství

406

293

113

27,8

0,9

1,2

0,5

těžba a dobývání

31

21

10

32,3

0,1

0,1

0,0

8 138

5 212

2 926

36,0

17,2

21,2

12,9

výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu

936

753

183

19,6

2,0

3,1

0,8

zásobování vodou; činnosti související s odpadními
vodami, odpady a sanacemi

415

274

141

34,0

0,9

1,1

0,6

3 249

2 763

486

15,0

6,9

11,2

2,1

5 449

2 506

2 943

54,0

11,5

10,2

13,0

doprava a skladování

2 483

1 768

715

28,8

5,3

7,2

3,2

ubytování, stravování a pohostinství

1 545

722

823

53,3

3,3

2,9

3,6

informační a komunikační činnosti

1 347

874

473

35,1

2,9

3,6

2,1

peněžnictví a pojišťovnictví

1 313

500

813

61,9

2,8

2,0

3,6

358

178

180

50,3

0,8

0,7

0,8

profesní, vědecké a technické činnosti

2 447

1 214

1 233

50,4

5,2

4,9

5,5

veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení

2 932

1 474

1 458

49,7

6,2

6,0

6,4

3 370

901

2 469

73,3

7,1

3,7

10,9

Ekonomicky aktivní celkem

100,0 100,0

z toho odvětví ekonomické činnosti (CZ-NACE):

zpracovatelský průmysl

stavebnictví
velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

činnosti v oblasti nemovitostí

vzdělávání
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v tom
muži
3 176

zdravotní a sociální péče

Struktura v %

ženy

Celkem

645

počet

podíl v
%

celkem

muži

ženy

2 531

79,7

6,7

2,6

11,2

896

427

469

52,3

1,9

1,7

2,1

jiné činnosti

2 423

894

1 529

63,1

5,1

3,6

6,8

nezjištěné odvětví

5 677

2 826

2 851

50,2

12,0

11,5

12,6

kulturní, zábavní a rekreační činnosti

Ekonomicky aktivních bylo v roce 2011 ve městě České Budějovice 47 000 obyvatel. Ženy tvořili 48 %.
Oproti sčítání v roce 2001 se jedná o pokles zaměstnaných o 8%. Z toho zaměstnanci tvoří ¾ všech
ekonomicky aktivních.
Tabulka 9 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle pohlaví a postavení v zaměstnání (Zdroj ČSÚ)
v tom

Struktura v %

47 185

24 565

ženy
počet
podíl v %
SLDB 2011
22 620
47,9

36 047
1 599
5 468

17 811
1 148
3 659

18 236
451
1 809

50,6
28,2
33,1

76,4
3,4
11,6

72,5
4,7
14,9

80,6
2,0
8,0

28

22

6

21,4

0,1

0,1

0,0

215
3 234

56
1 549

159
1 685

0,5
6,9

0,2
6,3

0,7
7,4

Ekonomicky aktivní
51 156
v tom postavení v zaměstnání:
zaměstnanci v pracovním
poměru
38 669
ostatní zaměstnanci
2 213
zaměstnavatelé
2 023
samostatně činní
5 987
členové produkčních
družstev
70
pomáhající rodinní
příslušníci
230
nezjištěno
1 964

27 421

23 735

74,0
52,1
SLDB 2001
46,4

100,0

100,0

100,0

19 778
1 116
1 417
4 055

18 891
1 097
606
1 932

48,9
49,6
30,0
32,3

75,6
4,3
4,0
11,7

72,1
4,1
5,2
14,8

79,6
4,6
2,6
8,1

43

27

38,6

0,1

0,2

0,1

61
951

169
1 013

73,5
51,6

0,4
3,8

0,2
3,5

0,7
4,3

Celkem

Ekonomicky aktivní
z toho postavení v
zaměstnání:
zaměstnanci
zaměstnavatelé
samostatně činní
členové produkčních
družstev
pomáhající rodinní
příslušníci
nezjištěno

muži

celkem

muži

ženy

100,0

100,0

100,0

Struktura obyvatel dle stupně ekonomické aktivity se nejvíce liší, mezi muži a ženami, u zaměstnaných.
Zaměstnaných žen je 42%, zatímco zaměstnaných mužů je 51%. Další rozdíl je patrný mezi nepracujícími
důchodci, kde jsou o 9% silnější ženy.
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Obrázek 4 - Struktura obyvatel (Zdroj - ČSÚ)
Největšími zaměstnavateli v Českých Budějovicích je Nemocnice České Budějovice, Robert Bosch a
Jihočeská universita v Českých Budějovicích s počtem zaměstnanců převyšující 2000.
Tabulka 10 - Přehled největších zaměstnavatelů se sídlem ve městě České Budějovice (k 31.12.2015) (Zdroj ČSÚ)
Název subjektu
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Robert Bosch, spol. s r.o.
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
MADETA a. s.
JEDNOTA, spotřební družstvo
České Budějovice
Groz-Beckert Czech s.r.o.
E.ON Česká republika, s. r. o.
ČEVAK a.s.
Statutární město České
Budějovice
Budějovický Budvar, národní
podnik, Budweiser Budvar, National
Corporation, Budweiser Budvar,
Entreprise Nationale

Adresa sídla
Odvětví hlavní činnosti (CZ-NACE)
Zaměstnavatelé s 2 000 a více zaměstnanci
B. Němcové 585/54
ústavní zdravotní péče
výroba ostatních dílů a příslušenství
Roberta Bosche 2678
pro motorová vozidla
Branišovská 1645/31A

terciární vzdělávání

Zaměstnavatelé s 1 000-1 999 zaměstnanci
zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a
Rudolfovská tř. 246/83
sýrů
maloobchod s převahou potravin, nápojů a
Lidická tř. 1625/156
tabákových výrobků v nespecializovaných
prodejnách
výroba strojů na výrobu textilu, oděvních
U Sirkárny 252/3
výrobků a výrobků z usní
výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a
F. A. Gerstnera 2151/6
telekomunikace
Severní 2264/8
shromažďování, úprava a rozvod vody
Zaměstnavatelé s 500-999 zaměstnanci
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

všeobecné činnosti veřejné správy

K. Světlé 512/4

výroba piva

EGE, spol. s r.o.

Novohradská 397/34

PCO - hlídací služba, s.r.o.

Vrbenská 197/23

ČSAD JIHOTRANS a.s.

Pekárenská 255/77
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výroba elektrických vodičů a kabelů jinde
neuvedených
výroba ostatních dílů a příslušenství pro
motorová vozidla
silniční nákladní doprava
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Název subjektu

Adresa sídla

E.ON Servisní, s.r.o.

F. A. Gerstnera 2151/6

VISCOFAN CZ s.r.o.

Průmyslová 377/2

SETERM CB a.s.

Nemanická 2765/16a

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

F. A. Gerstnera 21/3

Wotan Forest, a.s.
Zdravotnická záchranná služba
Jihočeského kraje
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje
Jihočeský kraj
Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje
Služba, výrobní družstvo
Jihočeské divadlo, příspěvková
organizace
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Biskupství českobudějovické
Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola automobilní a
technická, České Budějovice,
Skuherského 3

Rudolfovská tř. 202/88
B. Němcové 1931/6
Branišovská 1160/31
Pražská tř. 2666/52b

činnosti v oblasti protipožární ochrany

U Zimního stadionu 1952/2

všeobecné činnosti veřejné správy

Nemanická 2133/10

činnosti související s pozemní dopravou

Zaměstnavatelé s 200-499 zaměstnanci
Fráni Šrámka 1298/2
činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Dr. Stejskala 424/19

scénická umění

Lidická tř. 124/11
Biskupská 132/4

regulace a podpora podnikatelského prostředí
činnosti náboženských organizací

Skuherského 3 / 1274

střední odborné vzdělávání na učilištích

HAUSER spol. s r.o.

Lidická tř. 16

Würth Elektronik iBE CZ s.r.o.

U Vodárny 25/1

Mektec CZ s.r.o.
Dopravní podnik města České
Budějovice, a.s.
MOTOR JIKOV Slévárna a.s.
Bohemia Manscraft, spol. s r.o.
NICOTRANS a.s.
ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a.s.

Odvětví hlavní činnosti (CZ-NACE)
výstavba inženýrských sítí pro elektřinu
a telekomunikace
výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a
profilů
výstavba inženýrských sítí pro elektřinu
a telekomunikace
ostatní zpracovatelský průmysl jinde
neuvedený
podpůrné činnosti pro lesnictví
ostatní činnosti související se zdravotní péčí
jinde neuvedené
ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a
technických věd

Rudolfovská tř. 204
Novohradská 738/40
Kněžskodvorská 2277/26
Dr. Stejskala 113/2
Hlinská 457/2A
Žižkova tř. 1321/1

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Lannova tř. 1461/22

ESSOX s.r.o.

Senovážné nám. 231/7

GAMA GROUP a.s.

Mánesova 11/3B

Head Sport s.r.o.

Dobrovodská 2107

Teplárna České Budějovice, a.s.

Novohradská 398/32

KERN-LIEBERS CR spol. s r.o.

Okružní 607

EGEM s.r.o.

Novohradská 736/36
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výroba průmyslových chladicích
a klimatizačních zařízení
výroba elektrických motorů, generátorů
a transformátorů
výroba osazených elektronických desek
městská a příměstská pozemní osobní doprava
výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
činnosti agentur zprostředkujících práci
na přechodnou dobu
silniční nákladní doprava
městská a příměstská pozemní osobní doprava
ostatní maloobchod v nespecializovaných
prodejnách
poskytování úvěrů společnostmi, které
nepřijímají vklady
výroba lékařských a dentálních nástrojů
a potřeb
výroba sportovních potřeb
výroba a rozvod tepla a klimatizovaného
vzduchu, výroba ledu
výroba ostatních dílů a příslušenství
pro motorová vozidla
výstavba inženýrských sítí pro elektřinu
a telekomunikace
29

Název subjektu
Wienerberger cihlářský průmysl,
a. s.
Krajský soud v Českých
Budějovicích
EDIKT a.s.
SCB Foundry, a.s.

Adresa sídla
Plachého 388/28
Zátkovo nábř. 10/2
Rudolfovská tř. 461/95
Okružní 621/1A

AGROZET České Budějovice, a.s.

U Sirkárny 501/30

Avire s.r.o.

Okružní 2615

Mondi Bupak s.r.o.

Papírenská 587/41

KeyTec České Budějovice s.r.o.
Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých Budějovicích

Novohradská 1764
Okružní 517/10

Odvětví hlavní činnosti (CZ-NACE)
výroba pálených zdicích materiálů, tašek,
dlaždic a podobných výrobků
činnosti v oblasti spravedlnosti
a soudnictví
výstavba železnic a podzemních drah
výroba odlitků z oceli
velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním
zařízením a příslušenstvím
výroba ostatních elektrických zařízení
výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a
lepenkových obalů
obrábění
terciární vzdělávání

Tabulka 11 - Specifikace největších zaměstnavatelů
Zaměstnavatel

Parkoviště

Zastávka MHD
(vzdálenost)

Nemocnice České
Budějovice, a.s., B.
Němcové 585/54

Na pozemku nemocnice 390 stání

200 m - U
Nemocnice

Na severních parkovištích
Robert Bosch, spol. s
1000 míst
r.o., Roberta Bosche
Na jižním parkovišti 110
2678
míst
Parkoviště knihovna - 60
míst
Parkoviště Jihočeská
Jihočeská univerzita universita - 120 míst
v Českých
Parkoviště Vysoká škola Budějovicích,
160 míst
Branišovská
Parkoviště na Sádkách 1645/31A
75 míst
Na zpevněných plochách
v blízkosti fakult a kolejí 500 míst

4.6

50 m- Motor Jikov
350 m - Kněžské
Dvory, škola

50 m - Jihočeská
univerzita

Četnost spojů ve Návaznost na stávající pěší a
špičce
cyklistické trasy
1,3 km - Cyklo K(ČB),
0,9 km - 7, EV7, Greenway
Trol 2 - 12x/hod
RD, Vltavská
BUS 13 - 2x/hod
0,8 km - modrá turistická
BUS 15 - 15x/hod
značka České Budějovice zast.
1,6 km - 7, 122, EV7
BUS 4 - 2x/hod
1,,3 km - cyklostezka podél
BUS 6 - 6x/hod
Generála Píky
BUS 18 - 6x/hod
1,2 km - D(ČB)

TROL 3 - 30x/hod

50 m - cyklo č. 1100
700 m - G(ČB)

REKREACE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Současnou městskou civilizaci charakterizuje stoupající objem volného času, který je příčinou stále se

rozrůstajícího spektra volnočasových aktivit. Kromě aktivit realizovaných v prostředí domova jde o činnosti
vyžadující různou míru vybavenosti.
České Budějovice mají z hlediska dlouhodobé i krátkodobé rekreace atraktivní zázemí. Na území města
jsou v současné době vyhlášená 1 přírodní rezervace a 2 přírodní památky- PR Vrbenské rybníky, PP Vrbenská
tůň, PP Kaliště. Intenzivně rekreačně jsou využívány oblasti okolí řek a parky Stromovka, park na Sokolském
ostrově, parky v okolí ulice Na Sadech. Rekreační potenciál těchto území je vysoký. Pro rekreační vyžití
občanů je vhodný právě otevřený přístav České Vrbné pro rekreační plavbu, dále veřejná sportoviště
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(plovárna, sportovní hala, zimní stadion), naučné stezky. Město má velmi atraktivní okolí také díky velkému
množství rybníků. Většina rybníků má funkci hospodářskou.
Z hlediska každodenní krátkodobé rekreace mají největší význam především aktivity kulturně-zábavní a
sportovně-rekreační. Jedná se i o aktivity, předpokládající využívání veřejných prostranství (parky, náměstí
atd.). Rozvoj a dostupnost veřejných prostranství včetně zeleně jsou důležité zejména v centrálním a
kompaktně zastavěném území města. Z jihozápadního směru prochází „zelený klín“ města z volné krajiny
přes lesopark Stromovka a Sokolský ostrov až do historického jádra města (cca 100 m od náměstí Přemysla
Otakara II.). Kromě ploch zeleně v zastavěném území má pro charakter města a rekreaci obyvatel zásadní
význam přírodní zázemí, jeho příměstská krajina včetně lesů, rybníků a údolí řek a využití břehů řeky Vltavy a
Malše ve vnější centrální zóně města k rekreačním aktivitám. Nejvýznamnější symboly městské zeleně jsou
historické městské parky, jako Stromovka a parky okolo historického centra, zeleň podél Malše a Vltavy, okolí
Vrbenských rybníků, uliční stromořadí a další. Park Čtyři Dvory je doplněn bohatou infrastrukturou pro děti,
dospívající a dospělé (skatepark, vodní prvky, herní prvky, kavárna).
Organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež se ve městě věnují občanská sdružení a organizace
nejrůznějšího zaměření. Některé z nich město České Budějovice podporuje každoročně dotacemi. Dále na
území města pracuje 34 kulturních středisek.
Tabulka 12 - Kulturní centra ve měst České Budějovice (Zdroj - ČSÚ)
Kulturní centra
IGY centrum, Pražská třída 24
Britské centrum Jihočeské univerzity, Krajinská 2
Café klub Slavie, Jirsíkova 2
CAFE DATEL, Piaristická 8
Café Hostel, Panská 13
Café ŠIROKO, Široká 19
Centrum zdravotně postižených, Vltavské nábřeží 5a
Diecézní centrum mládeže, Piaristické nám. 1
Diecézní katechetické středisko, Biskupská 4
Dobrá čajovna - Hroznová 16
Dům dětí a mládeže, U Zimního stadionu 1
Dům U Beránka, Krajinská 35
Francouzská aliance - Jižní Čechy, nám. Přemysla Otakara II. 21
Goethe centrum Jihočeské univerzity, Krajinská 2
Horká vana - kulturní klub, Česká 7
RIVER JAZZ & BLUES CLUB, Jirsíkova 2
Hudební kavárna Hammond café, Česká 9
Hudební klub "K 2", Sokolský ostrov 1
Husův sbor Církve českosl. husitské, Palackého nám. 1154
Hvězdárna a planetárium - Zátkovo nábřeží 4
Jihočeská komorní filharmonie, Kněžská 6
Konzervatoř České Budějovice, Kanovnická 22
Krajinská - místo nových možností, Krajinská 40a
Kredance - taneční a kulturní prostor, Dr. Stejskala 19
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, nám. Přem. Otakara II. 38
MCFabrika, Jeronýmova 6
Měsíc ve dne (literární kavárna), Nová 3
Mezinárodní studentský klub Jč. univerzity, Branišovská 31a
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Kulturní centra
VELBLOUD music bar, U Tří lvů 4
Modrý dveře (jazzová scéna), Biskupská 1
Sokolovna na Sokolském ostrově
Studiový sál Českého rozhlasu, U Tří lvů 1
Výstaviště České Budějovice, Husova 30
Železná panna (muzeum, galerie), Zátkovo nábřeží 15
Dům kultury Slavie, Jirsíkova 234
Dům kultury Metropol, Senovážné náměstí 248
Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424
Multikino Cinestar, M. 1498
KD Vltava, Fr. Ondříčka 1243

Na území města jsou sportovní zařízení. Sportoviště možno rozdělit na:
Tabulka 13 - Sportovní zařízení
Sportovní zařízení - místo
Hřiště - kopaná
E.Rošického 2 - SK Čtyři Dvory
Jihočeská univerzita - Dlouhá louka
Jihočeská univerzita - u VŠ kolejí
Mladé - SK Mladé
Nemanice - SK Nemanice
Sokolský ostrov - TJ Sokol
Kubatova 25 - SK Policie
Střelecký ostrov 3 - SK České Budějovice
Třebízského 1 - TJ Lokomotiva
Sokolský ostrov 4 - TJ Koh-i-noor
Doudlebská 21 - FC Nové Hodějovice
Hřiště - tenis
Branišovská 36 - SK Pedagog
E.Rošického 35 - SK Čtyři Dvory
Husova 3 - Střední zdravotnická škola
Jihoč.univerzita - Dlouhá louka
Jihočeská univerzita - u VŠ kolejí
Mladé - SK Mladé
Na Sádkách - TJ Start
Nemanice - SK Nemanice
Sokolský ostrov 1 - TJ Sokol
Kubatova 25 - SK Policie
Litvínovická 77 - TJ Motor
Třebízského 1 - TJ Lokomotiva
Sokolský ostrov 4 - TJ Koh-i-noor
U Špačků - SK Špaček České Budějovice
Jana Kollára 36 - TJ Meteor
Vĺtavské nábřeží 1 - LTC Tonstav-Service
Hřiště - odbíjená
Branišovská 36 - SK Pedagog
E.Rošického 2 - SK Čtyři Dvory
Husova 3 - Střední zdravotnická škola
Jihočeská univerzita - Dlouhá louka
Jihočeská univerzita - u VŠ kolejí
Mladé - SK Mladé
Sokolský ostrov - TJ Sokol

Sportovní zařízení - místo
Tělocvičny
Baarova 20 - ZŠ
Bezdrevská 3 - ZŠ Vltava
Branišovská 36 - SK Pedagog
Čéčova 66 - ZŠ
Česká 64 - Gymnázium
Doborovodská 69 - TJ Sokol
Dukelská 13 - SPŠ strojní
E. Destinové 46 - ZŠ
Fr. Šrámka 23 - Gymnázium J.V.Jirsíka
Grünwaldova 13 - ZŠ
Husova 1 - SŠ zdravotnická
J. Kollára 36 - TJ Meteor
Jeronýmova 10 - JU pedagogická fakulta
Jírovcova 8 - Gymnázium
Jirsíkova 25 - ZŠ
Kanovnická 22 - Konzervatoř
Pražská 2 - TJ Sokol Kněžské Dvory
Kubatova 1 - ZŠ
Kubatova 25 - TJ SK Policie
L. Kuby 48 - ZŠ Rožnov
Lannova 2 - Orel jednota
Matice školské 3 - ZŠ
Na Sádkách 2 - JU zemědělská fakulta
Nerudova 9 - ZŠ
Nová 5 - ZŠ J. Š. Baara
Rudolfovská 143 - ZŠ T. G. Masaryka
O. Nedbala 30 - ZŠ
Pohůrecká 16 - ZŠ Suché Vrbné
Riegrova 1 - ZŠ pro neslyšící
Rožnov, Lidická 185 - Sokolovna, TJ Sokol
Rudolfovská 23 - Církevní základní škola
Rudolfovská 92 - SŠ zemědělská
Sokolský ostrov - Sokolovna, TJ Sokol
Koupaliště, bazény
Nemanický rybník
Malý jez na řece Malši
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Sportovní zařízení - místo
Kubatova 25 - SK Policie
Střelecký ostrov 3 - SK České Budějovice
U Špačků - SK Špaček České Budějovice
Jana Kollára 36 - TJ Meteor
Stromovka 12 - VK České Budějovice
Novohradská 34 - VK EGE

-

4.7

Sportovní zařízení - místo
Plavecký stadion - Sokolský ostrov
Plovárna - Sokolský ostrov
Zimní stadión
F. A. Gerstnera 87
Hokejové centrum Pouzar

Pro vodní sporty je také využívána řeka Vltava a Malše.

MOBILITA, DĚLBA PŘEPRAVNÍ PRÁCE, PRŮMĚRNÁ PŘEPRAVNÍ VZDÁLENOST DLE MÓDŮ
DOPRAVY
V roce 2015 byl proveden sociologický průzkum s cílem získání údajů o podílu jednotlivých druhů dopravy

na celkovém výkonu dělby přepravní práce. Průzkum byl proveden metodou osobního dotazování PAPI (face
to face) a část vyplněna přes CAWI (online dotazník). Zúčastnilo se celkem 7 227 respondentů ve věku od 15
let a bylo zaznamenáno 18 890 cest. Z průzkumu vyplynulo, že 27 % cest jsou VNĚJŠÍ CESTY (mezi ČB a okolí,
okolí a okolí) a 73 % cest jsou VNITŘNÍ CESTY (mezi ČB a ČB). V rozhodný den (mezi 13.10. - 14.11. 2015)
uskutečnilo 57 % respondentů 2 cesty, 18 % 3 cesty, 16 % 4 cesty, 6 % 5 a více cest a 4 % 1 cesta. Špičky se
pohybovaly mezi 6-8h ráno a 14-17h odpoledne. Na kole jezdí aspoň občas 58 % cílové skupiny a 42 % nejezdí
na kole vůbec. MHD využívá 81 % cílové skupiny a 19 % nejezdí MHD vůbec. Autem jezdí aspoň někdy 83 %
cílové skupiny a 17 % nejezdí autem nikdy. Nejdelší vzdálenost je překonána autem u všech cest s výjimkou
cest do školy a k lékaři. Zvolený dopravní prostředek závisí také na účelu cesty. Zatímco cesty do školy a k
lékaři se uskutečňují převážně MHD nebo pěšky, u služebních nebo doprovodných cest převažuje výrazně
auto. Platí to i pro cesty do práce, i když méně výrazně. U ostatních cest - na úřad, na nákup, za volným časem
nebo zpět domů převažují pěší cesty.
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Obrázek 5 - Podíl jednotlivých cílů/účelů cest - možnost více odpovědí (Zdroj - Mobilita České Budějovice)

Pěšky
MHD

Auto

Kolo
Bus (mimo MHD)
Vlak
Motocykl

Obrázek 6 - Dělba přepravní práce podle osobokilometrů (Zdroj - Mobilita České Budějovice)
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Obrázek 7 - Dělba přepravní práce podle počtu cest (Zdroj - Mobilita České Budějovice)

4.8

MOTORIZACE/AUTOMOBILIZACE, HISTORIE A VÝVOJ
Koncem roku 2009 připadal 484 osobních automobilů na 1000 obyvatele. Tato hodnota zcela

neodpovídala reálné skutečnosti stupně automobilizace ve městě Českých Budějovicích, neboť v celkovém
počtu nejsou započítána firemní vozidla, která jsou evidována v jiných krajích a provozována na území města
Českých Budějovic.
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Obrázek 8 - Vývoj stupně automobilizace v okresu České Budějovice
Stupeň automobilizace v případě Českých Budějovic dosahuje 1:2,1 (484 vozidel /1000 obyvatel) a je tedy
nutné používat součinitel ka = 1,25. Stupeň automobilizace je 2. nejvyšší v České republice, hned po Praze.

4.9

PŘEPRAVNÍ OBJEMY INDIVIDUÁLNÍ OSOBNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVVY
ZDROJOVÁ/CÍLOVÁ, TRANZITNÍ S DOPADEM NA DEFINOVANÉ ÚZEMÍ)

(VNITŘNÍ,

Základním ukazatelem vývoje automobilové dopravy jsou dopravní výkony na celé komunikační síti - ujeté
vozokilometry. Údaje o výkonech se vztahují k období průměrného pracovního dne.
Tabulka 14 - Dopravní výkony
Vozokm
Osobní

Lehká nákladní

Nákladní

Kamiony

Modelovaná oblast

1833078

213036

141007

94116

Osobokm
Veřejná
hromadná
doprava
695723

Město České Budějovice

762775

82345

59780

25626

486752

4.10 PŘEPRAVNÍ OBJEMY VEŘEJNÉ DOPRAVY A OSOB
Přepravní vazby vyjadřují takové vazby v daném území, které definují cesty určitým prostředkem za
určitým cílem.

4.10.1 Hlavní zdrojové a cílové oblasti přepravy osob
Zdrojové oblasti jsou charakterizovány demografickým údaji, především počtem obyvatel a jeho členěním
podle různých parametrů. Tyto parametry jsou popsány v kapitole Dopravní model. Jedná se o počty
obyvatel, počty ekonomicky aktivních a neaktivních obyvatel, počty žáků a počty studentů.
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Z těchto dat vyplývají hlavní osy zdrojové dopravy v Českých Budějovicích. Jedná se především o tyto
oblasti:
o

Máj, Šumava, Čtyři dvory, Vltava

o

Pražské sídliště

o

Pražské předměstí

o

Linecké předměstí

Cílové oblasti jsou dané především atraktivitou v určité oblasti odpovídající některé demografické skupině.
Atraktivitu dané oblasti určují počty pracovních příležitostí (pro ekonomicky aktivní obyvatele), počty
nákupních příležitostí (pro všechny skupiny), počty míst v základních a středních školách (pro žáky ZŠ a SŠ) a
počty míst na vysokých školách (pro studenty VŠ a VOŠ).
Seznam nejzatíženějších komerčních aktivit je obsažen v tabulce. Nejzatíženější je areál Globusu
s intenzitou dopravy přes 5300 voz / 24h.
Tabulka 15- Obchodní centra s nejvyšší m objemem dopravy
Podíl vnitřní
dopravy
Globus (České Vrbné)
5 331 voz. / 24h
51%
Terno (Suchomelská)
3 176 voz. / 24h
70%
Kaufland (Na Dlouhé louce)
3 003 voz. / 24h
62%
Mercury (Nádražní)
2 612 voz. / 24h
58%
Interspar (Strakonická)
2 533 voz. / 24h
66%
Tesco (Na Dlouhé louce)
2 397 voz. / 24h
68%
Makro (Hrdějovice)
2 277 voz. / 24h
44%
Penny Market (Plzeňská)
2 242 voz. / 24h
76%
IGY (Pražská)
2 036 voz. / 24h
59%
OBI (Pražská)
1 636 voz. / 24h
56%
Tabulka 16 - Městská hromadná doprava - počet přepravených osob (v tis.) (Zdroj - DPmČB)
Název stanoviště

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Intenzita dopravy

počet přepravených osob (v tis. osob)

autobusy

trolejbusy

43 171

24 539

18 632

42 368

26 819

15 549

43 474

25 933

17 541

42 478

25 490

16 988

42 397

25 765

16 632

42 222

25 034

17 188

40 974

23 625

17 349

40 279

23 286

16 993

40 215

24 203

16 012

38 564

23 284

15 279

38 091

23 241

14 850

39 048

21 630

17 418

38 541

22 592

15 949

38 568

21 349

17 219
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4.10.2 Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol
České Budějovice jsou významným centrem dojížďky do zaměstnání v Jihočeském kraji. Přiřazujeme-li
obce dle směru nejsilnějšího proudu pracovní vyjížďky, vytváří si České Budějovice spádový pracovní
mikroregion zahrnující 33 obcí o přibližné celkové populační velikosti 15 500 osob. Okolní obce a města
vytvářejí spolu s Českými Budějovicemi vztahově relativně uzavřený dojížďkový systém.
Do Českých Budějovic dojíždí do zaměstnání a do škol celkem cca 30 000 osob. Z toho do zaměstnání
denně dojíždí 85% obyvatel. Nejčastěji dojíždí z blízké obce v okresu.
Z prací z Českých Budějovic vyjíždí do zaměstnání a do školy 5 350 osob. Z toho do zaměstnání denně 73%.
Nejčastěji vyjíždí denně do Temelína, Hluboké nad Vltavou a Českého Krumlova.
Koncentrace vysokoškolských studentů se v průběhu roku značně mění v závislosti na zkoušková období
a prázdniny.
Tabulka 17- Bilance dojížďky do zaměstnání a školy

Město

Počet
zaměstnaných
osob

celkem
České
Budějovice

42 680

Dojíždějící

do zaměstnání

Vyjíždějící

do
škol

celkem

denně

18 021

15 459 11 678

do zaměstnání
celkem denně
3 752

Saldo
dojížďky do
zaměstnání
(+,-)

Obsazená pracovní
místa

celkem

na 1 000
celkem zaměstnaných
osob

14 269

56 949

do
škol

2 772 1 596

Tabulka 18 - Zaměstnanci dojíždějící za prací
Celkem
Dojíždějící do města

18021

Dojíždějící
denně
15459

vtom:
z jiné obce okresu

11504

1 334

Velešín

391

Dojíždějící
denně
340

Srubec

374

354

Rudolfov

361

335

Třeboň

349

305

Celkem

10629

Boršov nad Vltavou

331

315

331

318

z jiných okresů kraje

5631

4520

Hrdějovice

z jiných krajů

886

310

Ledenice

313

296

Kamenný Újezd

304

278

Dojíždějící z obce:
Hluboká nad Vltavou

728

685

Dubné

294

280

Zliv

503

457

Včelná

289

268

Borovany

478

410

Týn nad Vltavou

282

245

Lišov

468

436

Borek

272

259

Křemže

254

240

432

404

Homole

223

203

Český Krumlov

410

362

Roudné

204

194

Litvínovice

409

392

Veselí nad Lužnicí

200

165

Trnové Sviny

391

350

Staré Hodějovice

185

177

Dobrá Voda u Českých
Budějovic
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Ševětín

181

Dojíždějící
denně
167

Písek

157

Dojíždějící
denně
122

Jindřichův Hradec

178

125

Netolice

153

137

Tábor

178

135

Vodňany

152

129

Kaplice

171

141

Prachatice

150

114

Celkem

Celkem

Tabulka 19 - Zaměstnanci vyjíždějící za prací
Celkem
Vyjíždějící z

města1'

3689

Vyjíždějící
denně
2728

v tom:
do jiné obce okresu
do jiných okresů
kraje
do jiných krajů
do zahraničí

1659

1530

950

809

693

226

387

163

Vyjíždějící do obce:
Praha

472

157

Temelín

288

277

Český Krumlov

209

187

197

171

Hluboká nad
Vltavou

Celkem

Vyjíždějící
denně

Litvínovice

100

92

Lišov

82

79

Hrdějovice

72

68

Tábor

65

54

Planá

62

61

Třeboň

62

58

Rudolfov

61

59

Trhové Sviny

61

52

Boršov nad Vltavou

60

53

Kaplice

60

56

V současné době je v Českých Budějovicích 35 mateřských škol, 21 základních škol, 54 středních a 3 vysoké
školy.
Tabulka 20 - Přehled škol (všechny typy studia) (Zdroj - ČSÚ)
Školní rok 2014/2015
Mateřské školy
Základní školy
Školy v oborech gymnázií
Školy v oborech středních odborných škol a
praktických škol
Školy v oborech středních odborných učilišť
Školy v oborech nástavbového studia
Konzervatoře
Základní umělecké školy
Jazykové školy s právem státní zkoušky
Vyšší odborné školy
Vysoké školy

Počet
škol

Počet
žáků

35
21
7

3 517
8 911
2 726

18

3 786

8
6
1
6
5
6
3

2 237
608
144
2 844
514
838
15 447

Do školy v Českých Budějovicích dojíždí celkem 11 700 studentů, z pouze toho 60% denně. Toto relativně
nízké procento vystihuje studenty vysokých škol, kteří bydlí na koleji. Do Českých Budějovic dojíždí studenti
hlavně z Hluboké nad Vltavou, Písku, Českého Krumlova, Tábora.
Z Českých Budějovic za školou vyjíždí celkem 1 600 studentů, toho 36 % denně. Což reprezentuje tak jako
při dojížďce studenty vysokých škol. Nejčastěji vyjíždí za studiem do Prahy.
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Tabulka 21 - Dojížďka a vyjížďka do škol (Zdroj - ČSÚ)
Dojíždějící do škol v Českých
Budějovicích
z toho
celkem ve věku
denně
6-14 let
Dojíždějící celkem
z jiné obce okresu
z jiných okresů kraje
z jiných krajů

11 678
4 020
4 952

1 253
1 123
117

7 002
3 781
2 884

2 706

13

337

Vyjíždějící do škol z Českých
Budějovic
z toho
celkem ve věku
denně
6-14 let
Vyjíždějící celkem1)
do jiné obce okresu
do jiných okresů kraje
do jiných krajů

do zahraničí
Obce s největším počtem (dojíždějících | vyjíždějících):
Hluboká nad Vltavou
Písek
Český Krumlov
Tábor
Týn nad Vltavou
Jindřichův Hradec
Třeboň
Srubec
Prachatice
Boršov nad Vltavou
Strakonice
Lišov
Litvínovice
Velešín
Zliv
Hrdějovice
Veselí nad Lužnicí
Vodňany
Trhové Sviny
Kaplice
Borovany
Praha
Dobrá Voda u Č.B.
Včelná
Rudolfov
Ledenice
Homole
Kamenný Újezd
Křemže
Borek
Staré Hodějovice
Roudné
Netolice

250
241
233
229
203
200
193
165
163
162
158
153
147
140
137
131
130
129
122
117
116
116
110
108
102
101
98
83
82
81
80
77
77

73
3
9
1
3
1
4
84
2
70
1
24
55
12
18
36
6
2
7
1
13
5
31
49
29
15
56
14
9
29
38
43
-

240
111
204
98
185
96
162
157
100
155
68
146
141
132
125
129
122
117
113
97
109
23
104
99
99
94
94
79
77
78
78
73
67

Praha
Plzeň
Brno
Hluboká nad Vltavou
Český Krumlov
Velešín
Třeboň
Trhové Sviny
Písek
Jindřichův Hradec
Olomouc
Lišov
Vodňany
Tábor
Hradec Králové
Borek
Hrdějovice
Týn nad Vltavou
České Velenice
Prachatice
Veselí nad Lužnicí
Dobrá Voda u Č.B.
Dubné
Bechyně
Rudolfov
Kaplice
Kamenný Újezd
Soběslav
Litvínovice
Horní Stropnice
Boršov nad Vltavou
Strakonice
Ševětín

1 579
184
282

88
67
8

578
171
189

1 053

4

189

60

9

29

627
168
161
59
49
36
35
30
30
29
21
19
18
17
17
11
10
9
9
9
8
7
7
6
5
5
5
5
4
3
2
2
2

1
2
2
2
1
2
1
11
10
2
6
7
4
5
4
3
2
-

120
27
28
56
43
36
29
28
8
9
4
18
16
9
1
9
10
5
9
3
7
6
7
5
4
5
3
4
3
2
1
2

Nejvíce studentů (10565) studovalo v roce 2015/2016 na Jihočeské universitě. Jihočeskou universitu
absolvovalo v roce 2015/2016 2790 studentů.
Tabulka 22 - Studenti a absolventi vysokých škol (Zdroj - ČSÚ)
Školní rok 2015/2016
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Počet fakult
8
Počet studentů celkem
10 565
v prezenčním studiu
7 781
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Školní rok 2015/2016
občané ČR
7 438
v distančním a kombinovaném studiu
2 830
občané ČR
2 790
Počet absolventů
2 780
Vysoká škola evropských a regionálních studií
Počet studentů celkem
365
v prezenčním studiu
101
občané ČR
101
v distančním a kombinovaném studiu
264
občané ČR
262
Počet absolventů
163
Vysoká škola technická a ekonomická
Počet studentů celkem
3 934
v prezenčním studiu
2 249
občané ČR
2 208
v distančním a kombinovaném studiu
1 688
občané ČR
1 654
Počet absolventů
505

Celková kapacita všech středních škol (gymnázia, střední školy a učiliště, vyšší odborné školy, jazykové školy)
ve městě České Budějovice je cca 30 000 studentů.
Tabulka 23 - Gymnázia, střední školy (učiliště), vyšší

Škola

odborné školy a jazykové školy (Zdroj - ČSÚ)
Škola

Kapacita

gymnázia státní
Gymnázium, Jírovcova 8

450

Gymnázium, Česká 64

544

Gymnázium J.V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23

545

gymnázium církevní
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna,
Jirsíkova 5

720

gymnázia soukromá
České reálné gymnázium, Pražská 54a
Česko - anglické gymnázium,
Třebízského 1010

300
300

Střední průmyslová škola stavební, Resslova
2

28

Mateřská škola, Základní škola a Praktická
škola, Štítného 3

35

Mateřská škola, Základní škola a Praktická
škola při centru ARPIDA, o.p.s., U Hvízdala 9

30

Konzervatoř, Kanovnická 22

180

130

Soukromá střední škola a jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky
Č. Budějovice, Jeronýmova 22

464

Střední škola informatiky a právních studií,
Žižkova 4

472

1 380

Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, A. Trägera 378

200

1 000

Evropské centrum jazykových zkoušek a
Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Mlýnská 172

50

DOCEO - Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky,, Pražská 54a

1 000

860

Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická, Dukelská 13

Mateřská škola, základní škola a střední
škola pro sluchově postižené, Riegrova 1

EDUCAnet - gymnázium a střední odborná
škola, Lannova tř. 29a

1 940

Střední škola obchodní, Husova 9

Střední škola polytechnická, Nerudova 59

590

190

Obchodní akademie, Husova 1

Střední škola obchodu, služeb a podnikání
a Vyšší odborná škola,
Kněžskodvorská 33/A

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická, Husova 3

Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.,
Emy Destinové 395

600

Střední škola a Vyšší odborná škola
cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12

710

střední školy a učiliště soukromá

střední školy a učiliště státní
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová
škola automobilní a technická,
Skuherského 3

Střední odborná škola veterinární,
mechanizační a zahradnická a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská
92

Kapacita

900

550
620
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Škola
Vyšší zdravotnická škola "Bílá vločka",
Zachariášova 3

Kapacita
160

Vysoká škola evropských a regionálních
studií, Žižkova tř. 6
Vysoká škola technická a ekonomická,
Okružní 517/10

vysoké školy
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Branišovská 1645/31a

Škola

Kapacita
365
3934

10565

Studenti vysokých škol mohou bydlet na kolejích, jejichž kapacita je 2354 lůžek. K ubytování je možno také
využít soukromé ubytovací kapacity.
Tabulka 24 - Vysokoškolské koleje (Zdroj - ČSÚ)
Vysoká škola
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
Vysoká škola technická a ekonomická

adresa
počet lůžek
budovy K1 až K4 ve vysokoškolském
areálu (Studentská 800/15) ve Čtyřech
Dvorech, kolej K5 na levém břehu
2300
Vltavy na okraji sídliště Vltava a kolej K6
ve sportovním areálu JU
Okružní 517/10
54

4.11 IMISNÍ ZATÍŽENÍ MĚSTA ŠKODLIVINAMI EMITOVANÝMI DOPRAVOU (NO2, PM10, PM2,5,
BENZEN, BENZO(A)PYREN)
V Českých Budějovicích jsou imise kontinuálně sledovány na 2 měřících stanicích (tzv. stanice městské
pozaďové), které mají automatizovaný měřící systém a jsou provozovány Zdravotním ústavem (ZÚ) a Českým
hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Dále v Českých Budějovicích zajišťuje Statutární město krátkodobá
8h měření imisí a to na 4 nejfrekventovanějších křižovatkách ve 4 cyklech (zpravidla 1x za kalendářní čtvrtletí),
a dále měření imisí na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci Evropského dne bez aut, a pak zhruba s měsíčním
odstupem za běžného automobilového provozu.
První automatizovaná měřící stanice vedená pod č. 1104 se nachází v Nerudově ulici a provozuje ji ČHMÚ
České Budějovice. Na této stanici se měří polétavý prach PM10 a PM2,5, oxid siřičitý S02, oxid dusnatý NO, oxid
dusičitý NO2, oxidy dusíku NOx, ozon O3, benzen a do roku 2008 byl měřen i oxid uhelnatý CO. Jako
doprovodná data jsou měřena meteorologická data (teplota, vlhkost, rychlost a směr větru).
Druhá automatizovaná měřící stanice vedená pod č. 1193 je umístěna v ul. Třešňová a provozuje ji
Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Na této stanici se měří polétavý prach PM10, oxid siřičitý S02, oxid
dusnatý NO, oxid dusičitý NO2, oxidy dusíku NOx, benzen a do r. 2004 byl měřen i oxid uhelnatý CO. Kromě
toho je v zachyceném prachu sledován obsah Cr, Ni, Cd, Mn, As, Pb.
Ministerstvo životního prostředí pro jednotlivé zóny a aglomerace zajišťuje posuzování a vyhodnocování
úrovně znečištění, přičemž v souladu s novou legislativou (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
v platném znění) k posouzení, zda dochází k překročení imisních limitů, slouží průměr hodnot koncentrací pro
čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Dle zveřejnění těchto hodnot
pětiletých průměrů nedochází na území Českých Budějovic u problematické látky - polétavého prachu
k překračování ročního imisního limitu pro PM10 . Od roku 2011 mají roční průměry této látky klesající
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tendenci. V Českých Budějovicích dle verifikovaných údajů z těchto 2 měřících stanic však dochází k
překročení hodnoty imisního limitu pro průměrnou 24 hod. koncentraci PM10. Na měřící stanici ČHMÚ 1104
došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro průměrnou 24 hod. koncentraci PM10 v roce 2009 20x, v roce
2010 32x, v roce 2011 43x, v roce 2012 16x, v roce 2013 20x, v roce 2013 14x a v roce 2015 8x, přičemž imisní
limit pro tuto látku je 50 µg/m3 za 24 hodin a přípustná četnost překročení za kalendářní rok je 35x. Dále jsou
v Českých Budějovicích překračovány hodnoty ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren BaP (roční limit 1,0
ng/m3) a to nejen v rámci jednotlivých kalendářních roků (např. v roce 2014 1,2 ng/m3), ale i v rámci
pětiletého průměru 2010 - 2014, který zveřejňuje MŽP ČR. Dle tohoto pětiletého průměru hodnoty BaP
dosahovali v Č. Budějovicích (zejména podél frekventovaných komunikací) např. 1,23 ng/m3-1,41 ng/m3.
Z výsledků krátkodobých 8hodinových měření imisí, které zajišťuje město České Budějovice na
4 nejfrekventovanějších křižovatkách od roku 2009 pak lze odvodit, že doprava má značný vliv na kvalitu
ovzduší ve městě. Naměřené koncentrace sumy oxidů dusíku podávají informaci o vlivu dopravy na znečištění
v dané lokalitě. Například v rámci krátkodobých měření imisí v r. 2015 byly zjištěny průměrné 60-ti minutové
koncentrace sumy oxidů dusíku NOx v rámci 1. cyklu měření až 316 µg/m3, při 2. cyklu až 214 µg/m3, při 3.
cyklu až 547 µg/m3 a v rámci 4. cyklu měření až 486 µg/m3. Pro sumu NOx není stanoven za účelem ochrany
lidí imisní limit, nicméně ho lze porovnat s hodinovým limitem pro NO2, tj. pro oxid dusičitý, který je 200
µg/m3.
U polétavého prachu PM10 byla pak například v roce 2015 naměřena nejvyšší 60-ti minutová průměrná
koncentrace v rámci 1. cyklu měření 141 µg/m3, při 2. cyklu 71 µg/m3, při 3. cyklu 94 µg/m3 a při 4. cyklu
měření 113 µg/m3. Za účelem ochrany zdraví lidí je pro PM10 stanoven průměrný 24 hodinový imisní limit 50
µg/m3. Vzhledem k tomu, že měření imisí na 4 křižovatkách je pouze krátkodobé je možné naměřené hodnoty
srovnat s 24 h imisním limitem pouze orientačně.
Na kvalitě ovzduší v Českých Budějovicích se rovněž podílí i poloha města, které se nachází ve špatně
provětrávané kotlině a zejména při inverzních stavech lze tedy předpokládat překračování imisních limitů.
Dle výsledků jednotlivých měření imisí (ze stanic 1109 a 1193) např. v r. 2014 lze základní charakteristiky
u jednotlivých znečišťujících látek (v µg/m3) shrnout takto:
Tabulka 25 - Výsledky měření imisí
Znečišťující
látka

Měřící stanice 1104 / 1193
roční průměr
maximum

PM10

21,6 / •

79 / •

PM2,5

16,9 / •

63,1 / •

NO2

15,1 / •

99,9 / •

NO

5,0 / •

70,7 / 11,5

NOx

22,5 / •

154,8 / 35,9

SO2

4,3 / •

294 / •

O3

44,1 / •

130,2 / •

• - údaje nejsou k dispozici (žádná nebo neúplná data)
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Maximum - u znečišťujících látek PM10, PM2,5 , NOx a NO se jedná o nejvyšší průměrnou denní koncentraci,
u znečišťujících látek NO2 , SO2 se jedná o nejvyšší hodinovou koncentraci a u O3 se jedná o nejvyšší 8h
hodnotu.

4.12 HLUKOVÁ ZÁTĚŽ Z DOPRAVY
Podél nejzatíženějších dopravních tras a jejich křižovatek (I/20, Strakonická, Nádražní, Pražská, Generála
Píky, Okružní, Rudolfovská, Mánesova, Na Dlouhé louce, Litvínovická) je dosahováno hlukové hladiny 70-80
dB v denních hodinách. Zatímco podél dopravních tras mimo zastavěné území lze respektovat hluková pásma
nebo budovat protihlukové stěny, obtížně řešitelná je situace v zastavěných, historicky vzniklých územích.
Výsledky strategické hlukové mapy potvrdily, že nejvýznamnějším zdrojem hluku na území města České
Budějovice je silniční doprava. Hluk ze železniční dopravy může být místně významný, vzhledem k rozsahu
železniční sítě a jejího vedení ve vztahu k chráněné zástavbě je však zřejmé, že na území města představuje
celkově méně významný zdroj imisí hluku.
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Obrázek 9 - Hluková mapa 2015 - noční doba (Zdroj - Aktualizace hlukového modelu ČB)
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Obrázek 10 - Hluková mapa 2015 - denní doba (Zdroj - Aktualizace hlukového modelu ČB)
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Mezní hodnoty hlukových ukazatelů
Aby byly splněny požadavky Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, bude nutné dodržet následující:
Tabulka 26 – Mezní hodnoty hluku
LAeq,T /dB/
LAeq,T /dB/
v době 6 - 22 hod
v době 22 - 6 hod
nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeqT s výjimkou hluku z leteckého provozu
ve venkovním prostoru situovaném v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy,
kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah je níže:
Způsob využití území

stavby pro bydlení a území

60

50

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeqT s výjimkou hluku z leteckého provozu
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru v případě staré hlukové
zátěže (krátkodobé objízdné trasy) z dopravy na pozemních komunikacích a drahách a dále v chráněných
venkovních prostorech obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby proluk a center obcí a
jejich historických částí je níže:
stavby pro bydlení
70
60
nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeqT s výjimkou hluku z leteckého provozu
ve venkovním prostoru situovaném v okolí silnic III. třídy a místních komunikací III. třídy a drah je níže:
stavby pro bydlení a území
55
45
nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeqT pro hluk z dopravy po účelových
komunikacích je níže:
stavby pro bydlení a území
50
40
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku se pro hluk z dopravy na veřejných
komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu stanoví pro celou denní a noční dobu. Pro
účely územního plánování se vyjadřuje 24-hodinovou dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ldvn a noční
dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ln.
Nejvyšší přípustné dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn a Ln se číselně rovnají nejvyšším přípustným
ekvivalentním hladinám akustického tlaku LAeq T pro denní a noční d
Odhad počtu osob exponovaných hlukem, kritická místa
V následující tabulce je uveden celkový odhadovaný počet osob žijících ve stavbách pro bydlení v okolí
všech hodnocených komunikací na území města České Budějovice ovlivněný pouze hlukem ze silniční
dopravy. Odhad byl vypracován pro výšku 2 m nad zemí pro vybrané hodnoty hlukového ukazatele pro den
a ukazatele pro noc.
V ulicích, kde dochází k nárůstu hluku o více než 2 dB (rozdíl mezi 2000 a 2015), nelze přiznat SHZ (SHZ stará hluková zátěž tzn. hluk, který vznikl před 1.1.2001 a je způsoben dopravou na pozemních komunikacích
a dráhách, tz. v tabulce SHZ - NE). V těchto ulicích je nutné řešit dodatečné opatření tak, aby bylo dosaženo
hodnot z roku 2000 nebo nižších nebo je nutné posílit obvodový plášť budov tak, aby byly dodrženy limity
uvnitř chráněných prostor staveb.
Místní komunikace s nejvyšším počtem zasažených občanů a neuznanou starou hlukovou zátěží je ulice
Ant. Barcala s počtem 1 802. Nachází se na sídlišti Máj. Dalším velmi významným profilem je na Pražském
předměstí ulice Jírovcova s počtem zasažených osob 404 a 300, která je následována ulicemi V. Nováka a J.
Budešínského. Další v pořadí je ulice Pekárenská na Pražském předměstí.
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Místní komunikace s nejvyšší hladinou hluku přes den je ulice Na Sadech, Senovážné náměstí, L.B.
Schneidera - u nemocnice, K. Světlé - u Budvaru, Novohradská, Pekárenská - na Pražském předměstí, U
Sirkárny. Místní komunikace s nejvyšší hladinou hluku přes noc kopírují stav přes den.
Největší zhoršení hlukového koeficientu přes den proti roku 2000 je v ulici L.B. Schneidera (u nemocnice),
K. Světlé, Pekárenská, U Sirkárny, Na Sadech, Pekárenská, Karla IV., Senovážné náměstí.
Největší zhoršení hlukového koeficientu přes noc proti roku 2000 je v ulici K. Světlé (U Budvaru), L.B.
Schneidera (u nemocnice), Pekárenská, U Sirkárny, Na Sadech, Čechova, Senovážné náměstí.
Tabulka 27 - Zasažení hlukem den, noc (Zdroj - Aktualizace hlukového modelu - hluková mapa ČB 2015)
Číslo
úseku
274
138
141
137
219
297
179
178
177
265
327
133
134
359
347
348
170
171
242
306
330
77
78
273
173
300
261
360
161
163
292
156
155
312
136
151
227
225

Ulice
A. Kříže
A. Trägera
A. Trägera
A. Trägera
Ant. Barcala
B. Němcové
B. Němcové
B. Němcové
B. Němcové
Biskupská
Blahoslavova
Blahoslavova
Blahoslavova
Bohuslava Martinů
Čéčova (Nekl. -Klost.)
Čéčova (Nepl. -průběžná)
Čechova
Čechova
Čechova
Česká
Do Mladého
Dobrovodská
Dobrovodská
Družstevní
Dukelská
Dukelská
Dukelská
E. Beneše
E. Beneše
E. Beneše Vidovská
Fr. Halase
Hlinecká
Hlinecká
Holečkova
Horní
Hraniční
Husova třída
Husova třída

Kategorie

Třída

MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Rok 2015
Den
Noc
[dB]
[dB]
68,7
59,8
69,8
61,5
68,9
60,5
67,2
59,4
68,5
59,9
68,6
60,2
69,7
61,4
67,5
59,3
72,5
64,2
69,7
60,5
61,5
55,2
59,6
52,6
58,1
52,0
64,2
56,0
60,1
53,9
63,2
54,8
69,5
61,0
69,7
61,5
67,0
58,4
57,1
49,5
66,2
57,5
76,5
68,0
70,5
62,8
65,9
57,4
61,0
53,0
60,0
51,7
64,2
56,2
61,8
53,7
67,7
58,5
54,4
46,8
67,2
59,0
67,3
58,9
63,7
55,6
62,7
54,7
63,3
57,4
65,3
57,0
63,4
55,2
72,4
63,9
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Počet
obyvatel

Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

290
184
72
2
1802
119
57
43
2
67
32
4
3
141
228
76
221
136
127
171
10
66
61
123
184
131
56
296
85
179
30
74
16
191
40
24
661
146
48

Číslo
úseku
51
237
50
235
224
234
236
233
214
215
213
291
341
209
210
310
326
295
243
101
102
100
120
119
121
258
111
114
314
255
256
99
113
323
253
344
166
166
180
181
345
221
220
207
208
174
299
172
71
343

Ulice
Husova třída
Husova třída
Husova třída
Husova třída
Husova třída
Husova třída
Husova třída
Husova třída
J. Boreckého
J. Boreckého
J. Boreckého
J. Dietricha
J. Masaryka
J. Opletala
J. Opletala
J. Š. Baara
J.Ježka
Jar. Hůlky
Jeronýmova
Jiráskovo nábřeží
Jiráskovo nábřeží
Jiráskovo nábřeží
Jírovcova
Jírovcova
Jírovcova
Jirsíkova
K. Světlé
K. Světlé
K. V. Raise
Kanovnická
Karla IV.
Klavíkova
Kněžskodvorská
Kněžskodvorská
Krajinská
Krčínova
Křižíkova
Křižíkova
L. B. Schneidera
L. B. Schneidera
Lipenská
M. Horákové
M. Horákové
M. Horákové
M. Horákové
M. Školské
M. Školské
M. Vydrové
Mánesova
Mezi tratěmi

Kategorie

Třída

MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK

2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

Rok 2015
Den
Noc
[dB]
[dB]
71,8
63,5
70,3
62,9
71,8
63,5
67,3
59,2
71,8
63,7
66,2
58,0
69,3
61,2
68,2
59,9
58,8
51,9
61,8
55,2
60,1
55,5
65,5
57,3
65,0
56,7
63,1
54,8
64,4
55,9
60,1
53,0
61,2
53,2
63,6
55,4
65,3
57,1
64,9
57,3
65,8
59,5
65,2
57,9
69,1
60,8
65,5
57,0
66,0
57,6
66,3
57,8
69,9
62,0
72,9
64,6
65,7
57,2
65,0
56,3
70,3
60,8
65,0
56,7
67,8
59,9
67,4
59,2
62,0
52,7
64,1
57,6
54,9
48
68,2
59,9
68,0
59,4
73,0
64,5
63,5
55,1
60,3
51,9
60,2
51,9
61,5
53,3
62,0
53,7
68,9
59,5
64,7
57,0
67,5
58,8
73,4
65,3
53,9
46,3
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Počet
obyvatel

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano

107
49
43
29
24
20
13
12
77
53
4
132
13
697
419
731
76
78
34
163
94
33
404
300
52
2
15
6
88
48
68
95
11
6
178
891
7
4
104
70
598
617
376
272
218
221
121
69
23
16
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Číslo
úseku
293
53
56
52
358
357
303
302
355
356
40
42
41
289
287
290
288
140
139
349
350
351
352
87
64
86
65
88
85
217
216
218
308
307
298
184
123
122
118
117
125
106
105
107
353
46
47
48

Ulice
Na Děkanských polích
Na Sadech
Na Sadech
Na Sadech
Na Sádkách(od zl.stoky)
Na Sádkách(po zl.stoku)
Na Zlaté stoce
Na Zlaté stoce
Na zlaté stoce (Ant.Sovy - Na
Sádkách)
Na zlaté stoce spoj
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Náměstí jih
Náměstí sever
Náměstí východ
Náměstí západ
Nemanická
Nemanická
Neplachova (Čéčova - Trojice)
Neplachova (Trojice Nerudova)
Nerudova (Neplachova Pražská)
Nerudova (Trojice -Jírovcova)
Novohradská
Novohradská
Novohradská
Novohradská
Novohradská
Novohradská
O. Nedbala
O. Nedbala
O. Nedbala
Otakarova
Otakarova
Papírenská
Papírenská
Pekárenská
Pekárenská
Pekárenská
Pekárenská
Pekárenská
Plzeňská
Plzeňská
Plzeňská
Pohůrecká
Pražská
Pražská
Pražská

Kategorie

Třída

MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK

3
2
2
2
3
3
3
3

Rok 2015
Den
Noc
[dB]
[dB]
59,5
51,4
76,1
67,6
76,1
67,6
76,1
67,6
64,5
56,7
65,1
57,6
63,3
55,8
58,0
52,1

MK

3

63,3

MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK

3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

MK

SHZ*

Počet
obyvatel

Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano

56
113
23
20
21
20
197
125

55,9

Ano

4

61,5
75,5
67,1
75,6
63,9
62,5
62,8
62,4
70,7
68,0
60,9

54,1
67,0
58,9
67,1
55,0
53,6
54,4
53,5
61,7
59,5
53,1

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano

8
184
154
32
19
67
37
19
5
2
102

3

60,4

52,9

Ano

67

MK

3

61,8

53,5

Ano

289

MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK

3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

62,0
73,5
68,7
70,7
69,6
72,8
70,7
68,6
72,7
69,9
63,6
63,6
67,0
68,2
70,4
71,2
71,9
71,0
71,1
61,8
65,9
67,4
63,7
72,7
71,9
71,1

54,1
65,0
60,3
62,3
61,2
64,3
62,3
60,1
64,3
61,4
54,6
54,6
58,6
59,8
61,9
62,7
63,4
62,5
62,6
53,7
59,5
60,8
55,4
64,2
63,7
62,6

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

258
172
52
52
34
34
32
249
242
60
246
236
78
39
337
307
284
266
2
689
654
158
74
254
253
97

Plán udržitelné městské mobility města České Budějovice – analytická část

50

Číslo
úseku
45
346
248
247
362
98
95
309
54
55
38
37
39
36
35
57
58
311
294
97
354
226
259
128
132
254
251
339
340
272
126
127
103
104
275
296
153
154
152
361
63
244
245
62

Ulice
Pražská
Průběžná (ISŠ -Čéčova)
Průmyslová
Průmyslová
Resslova
Resslova
Resslova
Riegrova
Rudolfovská
Rudolfovská
Rudolfovská
Rudolfovská
Rudolfovská
Rudolfovská
Rudolfovská
Senovážné náměstí
Senovážné náměstí
Skuherského
Sokolovská
Sokolský ostrov
Stará cesta
Strakonická
Široká
Trocnovská
Trocnovská
tř. 28. října
U Černé věže
U Dráhy - jih
U dráhy - sever
U Lávky
U Sirkárny
U Sirkárny
U Trojice
U Trojice
V Hluboké cestě
V. Nováka / J. Buděšínského
Vrbenská
Vrbenská
Vrbenská
Žerotínova
Žižkova třída
Žižkova třída
Žižkova třída
Žižkova třída

Kategorie

Třída

MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK
MK

2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2

Rok 2015
Den
Noc
[dB]
[dB]
73,5
65,5
62,0
54,0
70,1
63,3
69,3
61,0
64,8
56,3
67,2
58,8
58,9
51,4
63,8
57,6
73,5
65,0
73,5
65,0
74,3
65,7
74,5
66,0
76,2
67,7
74,4
65,9
74,6
66,1
74,8
66,3
73,1
64,6
61,3
55,0
66,2
57,7
62,1
56,3
61,7
53,5
65,5
57,6
65,0
56,5
65,4
57,9
65,5
57,3
61,1
52,4
68,6
59,5
65,3
57,0
60,0
52,1
69,0
60,8
71,5
63,0
63,9
55,9
62,5
54,4
65,7
57,3
64,7
55,9
61,7
53,5
69,9
61,1
67,9
59,7
64,0
55,7
58,6
52,7
72,8
64,2
68,7
60,2
69,6
61,6
72,7
64,2

SHZ*

Počet
obyvatel

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

83
496
24
12
102
53
45
393
216
119
59
21
21
10
1
19
17
227
60
6
61
391
87
65
49
232
67
1
15
68
26
16
421
123
116
390
137
25
5
66
227
115
45
29

Číslo úseku - viz Aktualizace hlukového modelu Českých Budějovic - hlukova mapa 2015 - Příloha 7
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Obrázek 11 - Počet osob exponovaných hlukem ze silniční dopravy v noční době - kalkulace provedena
pro osoby s výrazně rušeným spánkem (HSD - highly sleep disturbed) - všechny komunikace ve městě (Zdroj
- Aktualizace hlukového modelu Českých Budějovic) - v grafu je vyznačeno počet zasažených a dB
END - metoda END - směrodatná je nejzatíženější fasáda
VBEB - metoda VBEB - fasády dle příslušného podílu obyvatel
Z provedených odhadů vyplývá, že v roce 2000 bylo ve městě České Budějovice výrazně rušeno hlukem
ve spánku ze silniční dopravy ze všech komunikací 5 538 obyvatel (END) resp. 2 981 obyvatel (VBEB). V roce
2015 to je 5 940 obyvatel (END) resp. 3 233 obyvatel (VBEB).
Hlukem ze silniční dopravy na městských komunikacích by mohlo být v roce 2000 výrazně rušeno 2 589
obyvatel (END) resp. 1 201 obyvatel (VBEB). V roce 2015 je odhadem výrazně rušeno ve spánku 3 219 obyvatel
(END) resp. 1 515 obyvatel (VBEB).

4.13 SWOT ANALÝZA - CHARAKTERISTIKA POPTÁVKY PO MOBILITĚ
Následující analýza charakterizuje poptávku po mobilitě ve městě České Budějovice. Vychází
z demografických údajů, zohledňuje socioekonomický profil území, údaje o zaměstnanosti a podnikatelských
aktivitách, rekreační možnosti v území. Dále se opírá o data vztahující se k mobilitě, stupni automobilizace a
dělbě přepravní práce. SWOT analýza zohledňuje také informace o znečištění města imisemi a hlukem
z dopravy.

4.13.1 Silné stránky


Rovinatý terén vhodný pro pěší a cyklistickou dopravu



Ochota místních obyvatel k využívání udržitelných druhů dopravy
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Koridory podél řek



Vysoký podíl veřejné dopravy na dělbě přepravní práce zejména při vnitroměstských cestách



Atraktivní město s množstvím příležitostí pro práci, studium i rekreaci



Atraktivní turistický cíl



Křižovatka evropských dopravních tras

4.13.2 Slabé stránky


Umístění města v českobudějovické pánvi z důvodu smogových situací



Vedení tranzitní dopravy (včetně nákladní) přes zastavěné území města



Stávající urbanistická struktura města – monofunkční oblasti z hlediska využíti (bydlení, výrobní
zóny, komerce)



Příměstská zástavba sídel ve spádové oblasti města generuje významnou individuální dopravu



Zvýšená intenzita automobilové dopravy v historickém jádru v důsledku komercionalizace a
rozvoje služeb



Hluk a znečištění ovzduší z narůstající automobilové dopravy



Znečištění ovzduší jemnými částicemi negativně působí na zdraví obyvatelstva



Stávající uspořádání uliční sítě (šířka uličního prostoru)

4.13.3 Příležitosti


Dostavba silniční sítě – zejména dálnice D3 a tím vymístění tranzitu, bude mít kladný vliv na snížení
dopravní zátěže v zastavěném území



Snížení intenzit dopravy převedením mimo zastavěné území bude mít pozitivní dopad na životní
prostředí ve městě (hlučnost od dopravy, emise)



Prohlubování národních a regionálních vazeb



Zvýšení atraktivity města z hlediska cestovního ruchu



Podpora rozvoje ekologických forem dopravy



Omezení suburbanizace ve spádové oblasti



Budování dostatečné informovanosti a povědomí - tolerance, porozumění a nadšení veřejnosti
pomocí kampaní, školení, seminářů a jednoduché dostupnosti informací



Pomocí kampaní a osvětových akcí změnit myšlení obyvatel při volbě dopravního prostředku na
cestu

4.13.4 Hrozby


Odliv ekonomických aktivit z historického jádra města do konkurenčních oblastí v důsledku
snižování dostupnosti centra (regulace vjezdu, regulace parkování atd.) - podnikatelé své činnosti
přesunou do lépe dostupných lokalit, zejména ti, kteří potřebují své provozovny zásobovat zbožím



Neřízená suburbanizace s absencí řešení infrastruktury



Zvyšování podílu individuální automobilové dopravy v důsledku suburbanizace
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Stupňování dopadů znečištění životního prostředí na zdravotní stav obyvatel v důsledku zvyšování
podílu automobilové dopravy - hluk, imise, sekundární prašnost z dopravy



Stárnutí populace, zvyšování podílu osob se zdravotním či jiným omezením (např. nižší
pohyblivost v důsledku vysokého věku) - změna poptávky po mobilitě



Komplikace realizace zásadních dopravních staveb - prodlužování doby jejich zprovoznění



Nedokončení záměrů investičních akcí pro udržitelné druhy dopravy - snížení motivace obyvatel
pro využívání těchto způsobů přepravy
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5
5.1

INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA, POZEMNÍ KOMUNIKACE
SÍŤ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Obrázek 12 - Silniční síť 2016
Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že zastavěným územím města jsou vedeny silnice I. tříd, které jsou
součástí evropských silničních tahů a některé jsou zařazeny do sítě TEN-T evropské komunikační sítě - plní
tedy celorepublikovou a evropskou dopravní funkci. Jsou významně zatíženy tranzitní nákladní dopravou, což
představuje na území města poměrně zásadní problém z hlediska kapacity systému, bezpečnosti a plynulosti
provozu. Rovněž nelze opomenout negativní vliv na kvalitu životního prostředí.
Komunikační systém je určený především pro převedení zdrojové a cílové dopravy města České
Budějovice a aglomerace, zabezpečení mezioblastních vztahů na okrajích města České Budějovice a
převedení tranzitní dopravy mimo centrální oblast města.
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Městskému systému komunikací chybí zásadní kapacitní silnice a propojení, které budou mít pozitivní vliv
na intenzity dopravy na městských komunikacích. Jedná se zejména o realizaci dálnice D3 a severní spojky a
dalších komunikačních propojení. Prvořadý úkol těchto nových tras je ochrana centrální oblasti města před
tranzitem. Pokud bude město dále zatěžováno tranzitní dopravou, bude to dále znát to na kvalitě životního
prostředí a funkčnosti MHD. Pouze po dobudování důležitých infrastrukturních projektů je možno odvést
tranzitní dopravu z města a zlepšit tím životní prostředí ve městě České Budějovice. Celková koncepce
systému je na úrovni územně plánovací dokumentace dořešena a postupně probíhá projekční příprava
jednotlivých nerealizovaných úseků. Na druhé straně je však podstatným nedostatkem jeho pomalá realizace
a centrální část města je stále zatěžována tranzitní dopravou.
Přestože v nedávném období sice došlo ke zprovoznění souboru staveb Zanádražní komunikace, je
dlouhodobá absence D3 zdrojem kongescí dopravy na průtahu I/3. Z kordónového průzkumu realizovaném
na obvodu města vyplývá, že podíl výchozí a cílové dopravy na vjezdech do Českých Budějovic je 79 %,
zbývajících 21 % náleží tranzitní dopravě, která přes území města pouze projíždí. Nejzatíženějším příjezdem
do města je silnice I/3 v Plané, kde tvoří tranzitní doprava 30% podíl. Následuje silnice I/20 od Písku a opět
silnice I/3 od Tábora. Nejsilnější tranzitní vazbou je průtah silnice I/3 z Borku do Plané (Zdroj IPOD). Navržená
opatření na dostavbu komunikační sítě města a bezprostředního okolí mají za cíl podíl tranzitní dopravy
v intravilánu města do budoucna snižovat.

5.1.1 Páteřní komunikační síť
Základní komunikační systém na úrovni města tvoří síť městských komunikací a silnice I., II. a III. třídy. Tato
síť je tvořena vnitřním okružním systémem, navazujícími radiálami a komunikacemi, které využívá hromadná
doprava. Doprovodný systém pak tvoří síť obslužných komunikací, které zajišťují dopravní obslužnost
jednotlivých částí města.
Dalším důležitým prvkem je vztah komunikační sítě města České Budějovice k jeho zájmovému území
(spádová oblast) a dále regionální a nadregionální vztahy. Funkčnost systému je závislá na způsobu napojení
území a řešení tranzitní dopravy, a to jak z hlediska celoměstského, tak z hlediska lokálního (průjezd územím
do jiné oblasti města či blízkého okolí). Každý sektor města je z tohoto pohledu řešen odlišně. V následujících
kapitolách je proveden popis silniční sítě vstupující do řešeného území a popis regionálních a nadregionálních
vazeb.
České Budějovice – sever- Tábor, Týn nad Vltavou
I/3 (E55) - Pražská
Silnice I. třídy propojuje severním směrem řešené území s regionálním centrem – městem Tábor a hlavním
městem Prahou. V současném stavu se jedná mimo řešené území o dvoupruhovou silnici, která u Veselí nad
Lužnicí je převedena na dálnici D3 (stav 4/2017) a je využívána především regionální a nadregionální
dopravou. Původní silnice je označena jako II/603 a je určena pro místní dopravu.
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V zastavěném území - ulice Pražská plní I/3 funkci dopravního koridoru pro dopravu tranzitní, regionální,
místní a zároveň je po ní vedena městská hromadná doprava. Komunikace je řešena jako čtyřpruhová, ve
významných křižovatkách řízených světelnou signalizací jsou doplněny řadící pruhy. Silnice I/3 je dále vedena
po ulici Strakonická a za Novým mostem se spojí se silnicí I/20. Silnice I/3 dále pokračuje jako páteřní
levobřežní komunikace až na jih města.
Stávající silnice I/3 v severní části řešeného území a dále na sever prochází přestavbou na dálnici D3, která
se po svém zprovoznění bude mít funkci hlavního příjezdu do města. Stávající trasa silnice I/3 v řešeném
území (ulice Pražská) bude následně určena pro místní dopravu, případně pro dopravu do spádového území.
Dle sčítání dopravy z roku 2016 je intenzita dopravy na vjezdu do města 20 910 všech vozidel/24 hodin.
Na Novém mostě přes Vltavu je zaznamenána intenzita 35 771 všech vozidel/24 hodin. Dle navýšení intenzity
dopravy je zřejmé, že významný podíl na tomto profilu tvoři vnitroměstská doprava.
II/105
Tato silnice propojující řešené území s obcemi severně od města je využívána převážně pro regionální
dopravu. Dvoupruhová silnice má dostatečné šířkové a směrové parametry až do Týna nad Vltavou. Do
řešeného území tato silnice přímo nevstupuje – napojuje se na I/20 těsně na severní hranici města. Její
dopravní význam je spojen zejména s elektrárnou Temelín, ale i s rozvojem obcí dopravně navázaných na
tuto silnici. Intenzita dopravy nasčítaná v roce 2016 v místě napojení na I/20 byla zjištěna 10 573 všech
vozidel/24 hodin.
České Budějovice – severozápad – Písek
I/20 (E49) – levobřežní komunikace
Silnice I. třídy, která propojuje krajské město s regionálním centrem Písek a déle s Plzní a po silnici I/4 (D4)
s Prahou. Jedná se tedy o alternativní trasu pro nadregionální vztahy sever ↔ jih. Mimo řešené území se
jedná o dvoupruhovou silnici, která od spojení s II/105 je řešena jako čtyřpruhová. V řešeném území je
vedena mimo intenzivní zástavbu, jsou na ní napojeny komerční aktivity. Křižovatky v řešeném území jsou
vybaveny světelnou signalizací, křižovatka napojující komerční aktivity je velká okružní. Po silnici není vedena
městská hromadná doprava.
Na vstupu do řešeného území tj. před napojení II/105 je dle sčítání z roku 2016 intenzita vozidel 14 512
všech vozidel/24 hodin. Po napojení silnice II/105 v úseku od křižovatky v Českém Vrbném je intenzita
dopravy 23 462 všech vozidel/24 hodin. Před napojením na I/3 je intenzita vozidel 22 262 všech vozidel/24
hodin. Porovnáme-li vstup do řešeného území od obce Dasný s profilem před napojením na I/3 u Nového
mostu je zřejmé, že podstatná část intenzity vozidel je tvořena místní dopravou, která je generována blízkým
sídlištěm Vltava a komerčními aktivitami.
Dalšími komunikačními vstupy do území od severu jsou:
o

ulice Jubilejní - III/ 10575 od Hrdějovic
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o

ulice A Trägera

Tyto komunikace jsou určeny převážně pro místní dopravu.
České Budějovice - západ
Vztah města České Budějovice směrem na západ je reprezentován silnicemi III/ 14539 od Žabovřesk a
III/14322 od Branišova. Doprava, která je přiváděná do města z těchto vstupů (ulice E. Rošického,
Branišovská) přivádí dopravu z velkých městských sídlišť (Máj, Šumava) na městský okruh (Husova třída) a
dále do centra. Další významnou městskou třídou v tomto sektoru je ulice M. Horákové. Lze konstatovat, že
západní směr je z hlediska dopravy nejméně zatížen a je tedy nejméně problematický. Řidiči jedoucí
z řešeného území na západ nejčastěji využívají silnici I/20 směr Písek a případně silnici přes Litvínovice
III/14330 (výjezd po I/3 z ČB), která je mimo řešené území.
České Budějovice – jih – Dolní Dvořiště, Český Krumlov
I/3 (E55) – Na Dlouhé Louce, Litvínovická
Silnice I/3 pokračuje od spojení s I/20 u Nového mostu po levém břehu Vltavy, kde tvoří hlavní páteřní
komunikaci. Je vedena mimo bytovou zástavu a je řešena až k MÚK u Litvínovického mostu jako čtyřpruhová
komunikace s přidanými řadícími pruhy v světelně řízených křižovatkách. Ulice Litvínovická je dvoupruhová
komunikace. Kromě toho, že je využívána pro tranzitní dopravu, jedná se i o městskou páteřní komunikaci,
čemuž odpovídá i její dopravní zatížení a častá tvorba kongescí. Silnice I/3 dále pokračuje směrem na
Rakousko (přechod Dolní Dvořiště). Jižně do řešeného území u Kamenného Újezdu se odpojuje silnice I/39,
která je vedena na Český Krumlov a dále na Lipno. Na silnici I/3 se jižně od řešeného území dále napojují
silnice II/143 a III/14330, které přivádějí na jižní vstup do města zejména regionální dopravu, která je
generována v rozrůstajících se obcích a sídlech – důsledek suburbanizace území.
Intenzita dopravy na silnici I/3 při průjezdu městem je dle sčítání z roku 2016 v úseku mezi Novým mostem
a Husovou třídou 19 679 všech vozidel/24 hodin. V úseku Na Dlouhé Louce, byla zjištěna intenzita vozidel
40 697 všech vozidel/24 hodin. Na ulici Litvínovická byla zjištěna intenzita 28 822 všech vozidel /24 hodin.
Tyto intenzity jsou součtem jak tranzitní, tak vnitřní dopravy města. Následkem takto vysokých intenzit
dochází denně ke vzniku kolon vozidel. Řešením tohoto problému bude výstavba dálnice D3 v úseku Úsilné –
Třebonín (stavby 0310/I a 0310/II).
Další významný vstup, ale již bez tranzitního zatížení tvoří:
o

Lidická třída - III/ 00354 od Hrdějovic

o

ulice Plavská, L.M. Pařízka - III/15529

České Budějovice – jihovýchod – Trhové Sviny
o

II/156 – Novohradská
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o

Silnice je využívána především pro regionální dopravu a propojuje krajské město s městem Trhové
Sviny a dále Nové Hrady, případně je možné využít hraniční přechod do Rakouska.

o

V řešeném území obsluhuje jihovýchodní části města, kde je určena převážně pro místní dopravu.
Mimo řešené území je její dopravní zatížení 4 712 všech vozidel/24 hodin. V zastavěném území je
v ulici Novohradská zjištěna intenzita 9 158 všech vozidel/24 hodin (před napojením na ulici
Mánesova). V novém úseku směrem na silnici II/157 je zjištěno 5 024 všech vozidel/24 hodin. Je
tedy zřejmé, že tato silnice je na území města využívána především pro vnitroměstskou dopravu.

České Budějovice – východ – Třeboň
I/34 (E551, E49)
Silnice I. třídy je vybudována v parametrech dálničního přivaděče jako čtyřpruhová silnice, která bude po
zprovoznění dálnice D3 fungovat jako hlavní dopravní napojení města na dálniční síť severním směrem. Tato
silnice nahrazuje původní silnici směrem na Třeboň (ulice Rudolfovská), která v současném stavu slouží
převážně pro místní obsluhu Rudolfova a je dále propojena na silnici I/34 před Lišovem.
Silnice I/34 je dále napojena na ulice Okružní (silnice II/634), která funguje také jako spojka mezi Pražskou
třídou, Generála Píky a Rudolfovskou třídou. Doprava po silnici I/34 je přivedena na ulici Nádražní, která
rozvádí dopravu do centra města (vyloučení nákladní dopravy na průjezdu okolo Hlavního nádraží) a směrem
na Nový most na silnici I/3 – ulice Strakonická – tranzitní směr.
Trasa silnice I/34 na vstupu do řešeného území je v současném stavu kapacitně nevyužita. Tento stav bude
ještě během roku 2017 změněn, neboť bude zprovozněna MÚK Úsilné s úsekem dálnice D3 (stavba 0309/III
Borek – Úsilné). Zprovozněním tohoto úseku dojde k významné změně směrování dopravy v severovýchodní
části města. Dle sčítání dopravy v roce 2016 je intenzita na vstupu do řešeného území 11 482 všech vozidel/24
hodin.
Další významný vstupem jsou:
o

ulice Ledenická - II/157 od Srubce a Ledenic, která se na Suchovrbském náměstí napojuje na ulici
Dobrovodskou

o

ulice Hlinská - III/0341 od Dubičného

o

ulice Dobrovodská - III/14611 od Dobré Vody

Tyto silnice jsou určeny především pro regionální dopravu do řešeného území.

5.1.2 Významné městské komunikace
Páteřní síť silnic I. II a III. třídy je doplněna dalšími komunikacemi, které jsou vedeny i intravilánu města,
navazují na páteřní silnice a jejich hlavní dopravní funkcí je zajištění dopravní obsluhy jednotlivých městských
částí. Systém komunikací je založen jako radiálně okružní, což má své nesporné výhody. Nevýhodou stávající
konfigurace je fakt, že dochází ke kumulaci tranzitní a vnitroměstské dopravy v jednotlivých úsecích, což
způsobuje značené kapacitní problémy.
Plán udržitelné městské mobility města České Budějovice – analytická část

59

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, je územním plánem navrženo doplnění komunikačního
systému tak, aby tranzitní doprava byla v co největší možné míře vedena mimo zastavěné území města a
městský komunikační systém byl odlehčen o zejména nákladní tranzitní dopravu. Realizace dostavby
komunikačního systému je pro rozvoj města zásadní. Snížení podílu tranzitní dopravy v intravilánu města
vyvolá řadu synergických účinků, které se následně projeví např. ve zrychlení veřejné hromadné dopravy.
Většina významných městských komunikací tvořících základní komunikační systém města České
Budějovice převádí významné dopravní výkony ať individuální, tak i hromadné dopravy osob. Podrobnější
údaje o intenzitách dopravy je možné vyčíst z modelového zatížení, které je součástí této dokumentace. Mezi
významné městské komunikace ve stávajícím stavu jsou zařazeny i komunikace, které dále pokračují mimo
město jako silnice I., II. a III. tříd. Důvodem je jejich dopravní funkce z hlediska obslužnosti území. Jsou to:
o

Městský okruh – je vyznačen dopravním značením a je tvořen významnými městskými třídami a
tvoří ochranný systém centrální části města. V části okruhu je omezen provoz nákladních vozidel
– východní část. Západní a severní část je naopak pro nákladní dopravu určena – okruh je veden
po průtahu silnice I/3. Za hranice městského okruhu směrem do centra je omezen vjezd
nákladních automobilů nad 6t. Okruh je tvořen těmito komunikacemi:

o

-

Na Dlouhé louce

-

Strakonická

-

Nádražní

-

Mánesova

Významné městské komunikace – převádí rozhodující objemy intenzit dopravy, propojují
městské části a rovněž jsou významné z hlediska vedení městské hromadné dopravy. Tvoří
významné městské radiály, které jsou mimo intravilán vedeny jako silnice I. II. a III. tříd. Jsou to:

o

-

ulice Pražská, Litvínovická (I/3)

-

Generála Píky (I/34)

-

Okružní (II/634)

-

Novohradská, U Lávky (II/156)

-

Ledenická, Dobrovodská, Vodní (II/157)

-

Rudolfovská třída

-

Levobřežní komunikace (I/20)

-

Lidická třída,

-

Na Sadech

-

Husova třída

-

Branišovská,

-

E. Rošického

-

Hlinská,

-

Plavská silnice

významné obslužné komunikace - doplňují komunikační systém komunikací pro zajištění obsluhy
jednotlivých čtvrtí města. Jsou využívány především dopravou, která v dané oblasti má svůj zdroj
a cíl. Jedná se například o tyto místní komunikace:
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5.2

-

A. Träglera

-

Nemanická

-

Jírovcova

-

Trocnovská

-

Pekárenská

-

Vrbenská

-

Matice Školské

-

Čechova, Křižíkova

-

Větrná

INTENZITY DOPRAVY, OBSAZENÍ VOZIDEL

5.2.1 Tranzitní doprava
V důsledku chybějící plánované D3 ve směru sever ↔ jih, Severní spojky na severu a dalších chybějících
infrastrukturních staveb, jsou přes území města České Budějovice a okolí vedeny veškeré tranzitní směry
sever ↔ jih (Praha ↔ dálnice A7, Linec), východ ↔ západ (Písek ↔ Třeboň). Přestože městská
infrastruktura na průtahových trasách byla v době svého vzniku naddimenzována dostatečně, tak vlivem
nárůstu tranzitní, ale i místní dopravy vznikají ve špičkových hodinách na rozhodujících křižovatkách a
příjezdech do města kolony vozidel. Tento stav je rovněž zapříčiněn rozvojem komerčních zón, které jsou
situovány na příjezdech do města, případně na území sousedních obcí, a které jsou významným
zdrojem/cílem cest.
Tranzitní doprava, zejména nákladní je jedním z významných faktorů, který ovlivňuje plynulost a
bezpečnost dopravy na páteřní síti města. Přestože řešení tohoto stavu je v územně plánovacích
dokumentacích známo již poměrně dlouhou dobu, postup investiční výstavby tomuto faktu neodpovídá.
Město má značný zájem na uvolnění páteřní městské sítě pro vnitroměstskou dopravu a zejména pro
zrychlení provozu městské hromadné dopravy, což je ve stávajícím stavu na některých úsecích takřka
neřešitelné.

5.2.2 Zdrojová a cílová doprava
Zdrojová a zejména cílová (radiální) doprava zatěžuje příjezdové silnice a komunikace z/do města. V
zásadě pro ni platí shodné konstatování jak pro dopravu tranzitní. Protože spádová oblast Českých Budějovic
je rozsáhlá, je nutno radiální dopravu rozdělit na dálkovou (celorepublikovou s dalekými zdroji a cíli) a místní
(regionální se zdroji a cíli v českobudějovickém regionu). Obě dopravy využívají již výše popsané kapacitní
napojení prostřednictvím silnic I. a II. tříd. Nižší komunikace jsou využívány pro lokální vazby.
Tyto vazby zdrojové a cílové dopravy, vlivem procesu suburbanizace v okolních sídlech u Českých
Budějovic, neustále rostou. Zvyšuje se především dopravní intenzita ve špičkových ranních a odpoledních
hodinách – dojížďka do práce, do škol. Denní rytmus obyvatel nových satelitů je odkázán na každodenní jízdy
osobním vozem, a to nejen v dojížďce za prací, ale za veškerou každodenní aktivitou jejich obyvatel. Snížení
počtu denně dojíždějících vozidel do města je nutné do budoucna řešit, neboť výstavba rodinných domů bez
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potřebného zázemí v jednotlivých obcích (školní zařízení, pracovní příležitosti, komerční aktivity, kultura)
stále pokračuje a bude stále kladen větší tlak na každodenní dojíždění do města. Snížení počtu cílové dopravy
bude jedním z témat pro řešení v návrhové části dokumentace.
Z hlediska radiálních vztahů došlo k pozitivní změně a to zprovozněním staveb Zanádražní komunikace ulice Vodní, Generála Píky a II/156 navazující na ulici Novohradská.

5.2.3 Vnitroměstská doprava
Vnitroměstské vztahy tvoří významný podíl z celkového objemu cest na území města. Vzhledem
k omezenému rozsahu komunikační sítě, dochází k souběhu vnitroměstské a tranzitní dopravy na páteřních
komunikacích, což má negativní vliv na tvorbu kongescí. Omezené možnosti propojení jednotlivých
městských částí přes přírodní a technické bariéry mají za následek v dopravních špičkách trvalé přetížení
páteřních komunikací, což má negativní důsledky na plynulost dopravy a tím i na kvalitu životního prostředí.
Vysoký objem vnitroměstské dopravy lze rovněž spatřit v urbanistické struktuře města. Celková struktura
města je historicky rozdělena na oblasti s hromadným bydlením (sídliště Vltava, Labe) a oblasti s výrobní
funkcí. Díky této konfiguraci města je silná tlak obyvatel využívat pro každodenní potřebu osobní automobil.
K tomuto trendu přispěla i výstavba čistě komerčních oblastí na městských radiálách.
Níže uvedený obrázek ukazuje hodnoty intenzit dopravy v r. 2016 - jedná se o jednosměrné intenzity
dopravy za 24 hodin pracovního dne, udávané ve stovkách vozidel v rozdělení OA / NA+MHD / Návěsové
soupravy.
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Obrázek 13 - Intenzita dopravy v Českých Budějovicích 2016 (Zdroj - Mott Mac Donald)

5.2.4 Obsazenost vozidel
Obsazenost vozidel uvádí publikace Metody prognózy intenzit generované dopravy (2013) podle
jednotlivých typů území vymezených funkcí. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici podrobnější údaje platné
pro řešené území, jsou použity předpoklady z Metodiky, která je obecně platné pro všechny města v ČR.
Metodika rozlišuje:
o

Území obytná
-

Průměrná obsazenost vozidla pro cesty domov - zaměstnání/škola je 2,1 osob/vozidlo. U
satelitní výstavby je obsazenost 1,5 osob/vozidlo).

o

Území občanského zařízení - obchodní zařízení
-

Průměrná obsazenost vozidla je 1,4 osob/vozidlo. Intenzita nákladní dopravy tvoří cca 5%
z celkové intenzity dopravy.

o

-

Území občanského vybavení - administrativa a veřejná správa

-

Průměrná obsazenost vozidla je 1,2 osob/vozidlo.

-

Území občanského vybavení - školství a vzdělávání

-

Průměrná obsazenost vozidla je 1,2 osob/vozidlo.

Území občanského vybavení - kultura
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o

Území občanského vybavení - tělovýchova a sport
-

o

Průměrná obsazenost vozidla je 1,3 osob/vozidlo.

Území skladování a logistiky
-

o

Průměrná obsazenost vozidla je 2,4 osob/vozidlo.

Území průmyslu a výroby
-

o

Průměrná obsazenost vozidla je 1,4 osob/vozidlo.

Území občanského vybavení - veletrhy a výstavnictví
-

o

Průměrná obsazenost vozidla je 1,5 osob/vozidlo.

Území občanského vybavení - hromadné ubytování
-

o

Průměrná obsazenost vozidla je 2,2 osob/vozidlo.

Území občanského vybavení - zdravotnictví
-

o

Průměrná obsazenost vozidla je 2,0 osob/vozidlo.

Průměrná obsazenost vozidla je 1,3 osob/vozidlo.

Území dopravních zařízení
-

Průměrná obsazenost vozidla je 1,3 osob/vozidlo.

Průměrná obsazenost vozidel se liší podle délky cesty, obsazenost bývá nižší u kratších cest, naopak u
delších cest bývá vyšší. Nižší obsazenost mají obvykle větší města a jejich okolí, což je dáno rozptylem cílů ve
větším městě a různými časovými potřebami (např. různé začátky pracovní doby).

5.3

VÝKONNOST SKELETU, KAPACITNÍ REZERVY
Na základě intenzit a znalosti chování dopravy ve městě České Budějovice je sestaveno kapacitní

vyhodnocení komunikační sítě.
V rámci této dokumentace nejsou posouzeny jednotlivé křižovatky, které určují celkovou kapacitu
systému. Důvodem je podrobnost, které nepřísluší tomuto dokumentu, ale musí být předmětem
podrobnějších studií.
Obecně lze konstatovat, že v době přepravních špiček jsou za hranicí kapacity světelně řízené křižovatky
na Městském okruhu, a to ve všech jeho segmentech. Dále jsou to světelně řízené křižovatky v centrální části
města (Na Sadech, Lidická, Žižkova třída, Pražská třída, Husova třída). Převážně se jedná o křižovatky, které
jsou zatíženy tranzitní dopravou.
Příloha 2.4.4 Stupeň čerpání kapacity a 2.4.5 Třídy zatížení jsou součástí dokumentu.

5.4

ORGANIZACE DOPRAVY, DOPRAVNĚ ZKLIDNĚNÉ OBLASTI
Historické jádro města České Budějovice patří k dopravně nejexponovanější části města. Komplikovaná

dopravní situace se v něm řeší dopravně organizačními a regulačními opatřeními s cílem zabezpečit jeho
nezbytnou dopravní obsluhu a omezit pro centrum města průjezdnou dopravu. Z tohoto důvodu byly
stanoveny následující opatření:
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o

Pro celé historické jádro města České Budějovice ohraničené komunikacemi Na Mlýnské stoce,
Jirsíkova, Zátkovo nábřeží, Mlýnská platí zákaz vjezdu všech motorových vozidel a vozidel, jejichž
celková hmotnost přesahuje 3,5 t (označeno dopravní značkou IP25a, B13, B20a, B28, IP13c), tzn.,
že uvedená vozidla nemohou do historického jádra bez povolení. Vyznačení zákazu vjezdu
automobilům nad 3,5 t je samostatnou přílohou č.5.

o

Dále se jedná o zónu zákazu vjezdu 6t. Tato zóna je vytyčena uvnitř městského okruhu (ulicemi
levobřežní komunikace, Na Dlouhé louce, Strakonická, Nádražní, Mánesova).

o

Zóny s omezením rychlosti, tzv. zóny 30, představují ve srovnání s obytnou ulicí měkčí formu
dopravního zklidnění vybraných území. I zde je vhodné vstupy do oblasti zvýraznit vhodným
stavebním řešením.

Vyznačení zákazu vjezdu automobilům nad 3,5 t, 6t je samostatnou přílohou č.6.

5.5

NEHODOVÉ LOKALITY
Předmětem této kapitoly je zhodnocení nehodových lokalit a křižovatek s nejvyšším počtem dopravních

nehod.
Na katastrálním území města se za roky 2013 až 2015 stalo 2 250 nehod, z toho bylo 927 nehod osobních
vozidel. Podíl nehod osobních vozidel činí 41,2%. Následky těchto nehod byly 8 usmrcených, 73 těžce
zraněných a 1 068 lehce zraněných osob. Město České Budějovice se podílelo na počtu nehod v okrese
přibližně 60%.
Na průtazích silnic se v letech 2013 až 2015 stalo 1 292 nehod osobních vozidel (podíl 38,6%) s následky
20 usmrcených, 130 těžce zraněných a 1 533 lehce zraněných. Mezi silnicemi zaujímá první místo v počtu
nehod průtah silnice I/3, na kterém se stalo za devět let 1 102 nehod (33%). Na dalších místech jsou silnice
II/157 - 491 nehod (15%) a silnice II/156 - 456 nehod (14%), následuje silnice III/14539 Husova - 283 nehod
(8%) a III/00354 Lidická - 279 (8%).
V křižovatkách došlo mezi lety 2012-2015 k 500 nehodám, z toho bylo 332 nehod osobních vozidel s
následky žádný usmrcený, 25 těžce a 427 lehce zraněných osob. Nejhorší křižovatkou co do počtu nehod je
křižovatka Strakonická x Levobřežní s 19 nehodami, na křižovatkách Mánesova x Lidická a Nádražní x
Pekárenská se stalo 18 nehod a na kruhovém objezdu na Okružní ulici 15 nehod. V dalších dvou křižovatkách
došlo k 14 nehodám (Strakonická x Jírovcova a náměstí Přemysla Otakara II.) a na dvou křižovatkách
(Levobřežní x Husova a Nádražní x Rudolfovská) k 12 nehodám za tři roky.
Na úsecích silnic došlo za roky 2013 až 2015 k 740 nehodám, z toho bylo 403 nehod osobních vozidel s
následky 6 usmrcených, 34 těžce a 431 lehce zraněných osob. Z rozboru výsledků vyplývá, že nejhoršími úseky
co do počtu nehod byly v letech 2013 až 2015 úsek Branišovské ulice mezi Husovou a Opletalovou a Lannova
ulice shodně s 21 nehodami. Na úseku ulice Boženy Němcové (Mánesovou - L.B.Schneidera) se stalo 20
nehod, na dalších dvou úsecích ulic Husova (Mariánské náměstí - Jiráskovo nábřeží) a Lidická (L.M.Pařízka Matice Školské) 17 nehod a na Kněžskodvorské ulici 15 nehod za tři roky.
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Obrázek 14 - Vyhodnocení nehodovosti (Zdroj - Vyhodnocení dopravní nehodovosti za roky 2013 až
2015)
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5.6

SKLADBA A STÁŘÍ VOZOVÉHO PARKU MAGISTRÁTU MĚSTA A JEMU PROŘÍZENÝCH
ORGANIZACÍ
Magistrát města a jeho podřízené organizace mají k dispozici vozový park, který většinu výkonů provádí

na území města.
Tabulka 28 - Přehled vozidel magistrátu města
Typ
FIAT DUCATO
ŠKODA FABIA
VOLKSWAGEN
ŠKODA FABIA COMBI
ŠKODA OCTAVIA
ŠKODA FABIA
ŠKODA FABIA
ŠKODA FABIA
ŠKODA FABIA
ŠKODA SUPERB
ŠKODA OCTAVIA
ŠKODA FABIA
ŠKODA FABIA
AUDI
ŠKODA FABIA
ŠKODA FABIA
ŠKODA FABIA
ŠKODA FABIA COMBI
ŠKODA FABIA
ŠKODA SUPERB
ŠKODA FABIA
ŠKODA FABIA COMBI
ŠKODA PICKUP LXI
DACIA LOGAN KOMBI

odbor
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
Odbor ochrany životní prostředí
Odbor územního plánování
Odbor sociálních věcí
Matriční úřad
Správa veřejných statků
Stavební úřad
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí
ODSH
Odbor ochrany životní prostředí
Odbor vnitřních věcí
Odbor informatiky
Stavební úřad
Správa veřejných statků
Odbor vnitřních věcí
Obecní živnostenský úřad
Odbor vnitřních věcí
Investiční odbor
Stavební úřad
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí

Ford Transit
5 Fiat Ducato + přívěs

Jihočeské divadlo
Sportovní zařízení

Rok výroby
2010
2010
2012
2004
2006
2004
2007
2007
2007
2016
2008
2008
2008
2008
2001
2003
2003
2003
2003
2008
2010
2003
2001
2014

Z tabulky vyplývá, že 20 automobilů je značky Škoda, 1x Fiat, 1x Volkswagen, 1x Audi, 1X Ford, 1X Dacia.
Stáří se pohybuje od 2001-2014. Nejčastěji se objevují automobily s rokem výroby 2003 a 2008.
Vzhledem ke stáří některých vozidel bude v blízké době řešena jejich výměna. Magistrát města může při
výměně vozidel jít příkladem a pořizovat vozidla na alternativní pohony, které méně zatíží životní prostředí.
Skladba a stáří vozidel se zjišťuje podle počtu registrovaných vozidel v roce 2015 a zařazení do emisních
kategorií.
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Tabulka 29 - Způsob zařazení vozidel do emisních kategorií - vozidla kategorie M, N se vznětovými motory.
Mezní hodnoty emisí

Emisní kategorie 1

Emisní kategorie 2

Emisní kategorie 3

Emisní kategorie 4

vozidla splňující mezní
hodnoty emisí EURO 1 a
horší
vozidla splňující mezní
hodnoty emisí EURO 2
nebo EURO 1
s dodatečnou instalací
filtru pevných částic
vozidla splňující mezní
hodnoty emisí EURO 3
nebo EURO 2
s dodatečnou instalací
filtru pevných částic
vozidla splňující mezní
hodnoty emisí EURO 4 a
lepší nebo EURO 3
s dodatečnou instalací
filtru pevných částic

První zápis vozidla
První zápis vozidla
kategorie M2, M3, N2
kategorie M1 nebo N1 do
nebo N3 do registru
registru silničních vozidel
silničních vozidel

před 1. lednem 1997

před 1. říjnem 1996

od 1. ledna 1997
do 31. prosince 2000

od 1. října 1996
30. září 2001

do

od 1. ledna 2001
do 31. prosince 2005

od 1. října 2001
30. září 2006

do

od 1. ledna 2006

od 1. října 2006

Tabulka 30 - Způsob zařazení vozidel do emisních kategorií - vozidla kategorie M, N se zážehovými motory.
Mezní hodnoty emisí

vozidla nesplňující žádné
mezní hodnoty emisí
Emisní kategorie 1
EURO
Emisní kategorie 4

vozidla splňující mezní
hodnoty emisí EURO 1 a
lepší

První zápis vozidla
První zápis vozidla kategorie
kategorie M1 nebo N1 do M2, M3, N2 nebo N3 do
registru silničních vozidel registru silničních vozidel

před 1. lednem 1993

před 1. lednem 1993

od 1. ledna 1993

od 1. ledna 1993

Vozidla kategorie L s prvním zápisem vozidla do registru silničních vozidel před 1. lednem 1993 se zařazují
do emisní kategorie 1 a s prvním zápisem vozidla do registru silničních vozidel od 1. ledna 1993 do emisní
kategorie 4.
Do emisní kategorie 4 se vždy zařazují vozidla kategorie M, N která:
o

mají elektrický pohon,

o

mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,

o

používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG, stlačený zemní plyn označovaný
jako CNG nebo bioplyn,

o

jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a
ethanolu 85 označovaného jako E85.
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Kategorie vozidel:
o

Vozidla kategorie M - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu
osob

o

Vozidlo kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu
nákladů

o

5.7

Vozidlo kategorie L - motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly

SWOT ANALÝZA - INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

5.7.1 Silné stránky


Realizace systému ochrany města před nadměrnou dopravou 6t a 3,5t



Projekt aktualizace IPOD



Pravidelné sledování a vyhodnocování intenzit dopravy



Průběžná aktualizace jednotlivých dokumentů v působnosti města



Propojení do vnějších sídel



Ideální dostupnost cíle pomocí IAD



Realizovaný kapacitní systém silnic a místních komunikací, který bude po odvedení tranzitu
uvolněn pro místní dopravu



Zásadní dopravní stavby jsou zakotveny v územně plánovací dokumentaci

5.7.2 Slabé stránky


Vysoký stupeň automobilizace



Vedení tranzitních tahů zastavěným územím – vysoký podíl nákladní dopravy



Častý výskyt kongescí na hlavních tazích – dosažení kapacity křižovatek



Absence kompletního systému nadřazených silnic mimo zastavěné území



Množství nehodových míst



Neexistence objízdných tras při dopravních problémech na tranzitních trasách



Vysoké užití automobilu v časových špičkách pro vnitroměstskou a příměstskou vazbu



Prostorové dělení - řeka a železnice vytváří bariéru



Nedostatek mostů přes vodní toky, mostů či podjezdů pro překonání železničních tratí



Stáří vozidel

5.7.3 Příležitosti


Dobudování D3 - kompletní obchvat Českých Budějovic



Realizace severní spojky



Podpora všech druhů opatření k zajištění bezpečnosti účastníků dopravy, zejména chodců a
cyklistů



Zavádění zón 30 na území města České Budějovice, zklidňování oblastí města
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Podpora carsharingu ze strany města



Zklidnění náměstí Přemysla Otakara II



Postupné nahrazování konvenčních pohonů, hybridy, elektromotory, případně jinými
alternativními palivy, a to jak z hlediska města a jemu podřízených organizací, tak i návštěvníků,
např. cestou nízkoemisních zón



Zvyšování bezpečnosti dopravy postupným odstraňováním nehodových míst



Implementace ITS



Zkvalitnění řízení dopravy



Budování dostatečné informovanosti a povědomí o IAD - tolerance, porozumění veřejnosti
pomocí kampaní, školení, seminářů a jednoduché dostupnosti informací



Obnova vozového parku městských organizací za ekologické vozy

5.7.4 Hrozby


Stálé oddalování výstavby zásadních investic do dopravní infrastruktury a tím další konzervace
stávajícího stavu



Zvýšení intenzity dopravy v souvislosti s průmyslovými a komerčními aktivitami



Absence veřejné podpory důležitých infrastrukturních projektů, omezené prostředky na budování
základní dopravní infrastruktury



Převádění tranzitní dopravy obslužnými komunikacemi ve městě



Rozdílné zájmy města a suburbanizovaných obcí v otázkách stabilizace konkrétních řešení silniční
dopravy



Víření prachu v důsledku narůstajícího objemu dopravy v centru města může vést ke zdravotním
problémům a snižování průměrné délky života obyvatel
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6

DOPRAVA V KLIDU

Řešení parkování je naléhavým problémem, a to jak v historickém centru města, tak i ve starších obytných
územích a v sídlištích. Výstavba parkovacích domů probíhá a přibývají nové, avšak další rozvoj brzdí
nedostatek financí, majetkové spory a v neposlední řadě i neochota obyvatel platit za parkovací místo.
V Českých Budějovicích byla v roce 2013 provedena „Studie dopravy v klidu P+R a P+G na území města
České Budějovice“ a dále pak v roce 2014 „Projekt organizace dopravy v klidu na vymezené části území
statutárního města České Budějovice“. V rámci Projektu organizace dopravy byla provedena a zpracována
analýza stávajícího stavu parkování v centrální oblasti města. Projekt řeší potřebu regulace parkování. Vlastní
zpracování analytických dat vedlo ke zjištění stávajících nedostatků mezi potřebou a pokrytím parkovacích
míst. Největší poptávkou po parkování jsou zatíženy obytné celky kolem historického jádra. Jedná se o hustou
zástavbu vícepodlažních obytných domů, velmi často v přízemí s obchodními plochami, většinou bez garáží,
v poměrně úzké uliční síti. K zaparkování jsou řidiči využívána všechna vhodná i nevhodná místa. Dalšími
vysoce zatíženými oblastmi automobilizací jsou sídlištní celky s nedostatkem parkovacích stání vzhledem ke
stále narůstajícímu počtu automobilů.
Jedním z možných řešení snížení nedostatků mezi nabídkou a poptávkou parkovacích míst může být
změna organizace dopravy (zjednosměrnění, navržení zón 30), zpoplatnění dílčích úseků komunikací,
výstavba hromadných parkovacích domů na stávajících parkovacích plochách a tím jejich zkapacitnění,
ohleduplné chování majitelů jednotlivých garáží a jejich častější využívání, namísto veřejných komunikací,
vybudování parkovišť typu P+R (park and ride), P+G (park and go), K+R (kiss and ride), B+R (bike and ride).
Dokument Projekt organizace dopravy v klidu, je nedílnou součástí zpracovávaného Plánu udržitelné
městské mobility. Projekt je v návrhové části zaměřen na regulaci parkování (parkovací zóny) a na obsluhu
parkovacího systému.

6.1

STAV INFRASTRUKTURY A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Stávající systém dopravy v klidu na území města České Budějovice je nedokonalý a systémově zanedbaný.

Neexistuje systém P+R, systém kapacitních parkovacích ploch a objektů kolem jádrové oblasti či center
obytných celků, sportovních areálů atd. Špatná je zejména situace v rezidenčních lokalitách, kde zvláště v
kompaktním městě a na sídlištích je nedostatek parkovacích a garážových ploch nejzřetelnější.
Podzemní parkoviště a parkovací domy se v okrajových částech města nenachází. V těchto lokalitách jsou
zpravidla řetězce nákupních a obchodních středisek převážně s velkokapacitními venkovními parkovišti. Za
výjimku, lze považovat např. parkovací dům s krytým stáním u IGY Centra, na Pražské třídě, parkovací dům
v ulici Goethova a kapacitní dvoupodlažní parkoviště pod Mercury centrem.

6.1.1 Parkovací stání typu P + R
V Českých Budějovicích dodnes chybí parkovací kapacity typu P + R. Jedná se o systém záchytných
parkovišť převážně umístěných v okrajových zónách města, s přímou návazností na hlavní radiální
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komunikace a systém MHD. Tato parkoviště se stávají sběrným místem pro denní parkování vozidel řidičů,
kteří dojíždí do zaměstnání, za nákupy apod. Doba parkování vozidel je omezena často na dobu provozu MHD,
není povoleno parkování 24 hodin denně. Přestup na MHD má být pro cestující co nejvíce atraktivní,
v příznivé docházkové vzdálenosti od místa zaparkovaného automobilu. Optimálním napojením parkovišť
P + R na systém MHD ve městě Českých Budějovicích je autobusová případně eletrobusová a trolejbusová
doprava (ta s ohledem na její preferenci v dopravě). Pokud by se ještě dále rozvíjel systém parkovišť P+R na
hranice města, kde není vybudována infrastruktura pro trolejbusy, bude doprava pravděpodobně řešena
klasickými autobusy.
Parkovací kapacity typu P + R je vhodné budovat na významných zastávkách MHD na okraji města. S
ohledem prostorové možnosti města České Budějovice je nutno konstatovat, že u výše uvedených
přestupních zastávek (vztahuje se k zastávkám v okrajových částech města) je v současné době jen jedna
parkovací plocha, která by byla zřízena pro odstavení a parkování osobních vozidel, která by mohla být využita
pro parkování typu P + R.
Návrh parkovišť typu P+R mimo stávající trasování linek MHD musí být podpořen změnou linkového
vedení MHD. Takovýto projekt je v současné době připravován. Do nabídky vhodných lokalit pro možnost
realizace záchytných parkovišť P + R jsou zařazeny:
o

P+R Jírovcova

o

P+R Dlouhá louka

o

P+R Sportovní hala

o

P+R Dynamo

o

P+R Nádraží

Obrázek 15 - Midi elektrobusy obsluhující centrum P+R (Zdroj - Aktualizace IPOD)
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Lokality P+R Dlouhá Louka, P+R Jírovcova, P+R Nádraží budou obsluhovány mini elektrobusy s vazbou na
centrum, což má za cíl zvýšení jejich atraktivity a dostupnosti z centrální části města, kde je většina cílů cest.
(Aktualizace IPOD). Podrobněji se tomuto systému budeme věnovat v návrhové části dokumentace.
Problematika parkovišť P+R není z hlediska udržitelné mobility omezena jenom na řešené území. Výstavba
těchto parkovišť na stanicích železniční dopravy mimo město v kombinaci s kvalitní železniční dopravou, bude
přínosem pro snížení počtu denně dojíždějících vozidel do města.

6.1.2 Parkovací stání typu K + R
Pro tento charakter parkování s čekáním do cca 3-5 min., je dnes v Českých Budějovicích vyhrazena jedna
parkovací plocha před Hlavním vlakovým nádražím. Žádné další parkovací místa, plochy nebo parkovací pruhy
či zálivy nejsou vyhrazeny.
Jiná forma toho typu parkování je možná i např. v místech vstupů do některých hotelů s volnou plochou
pro K+R, kde je přistavení nebo odvoz auta řešeno jako služba hotelu pro hotelové hosty (Grand Hotel Zvon
a jiné). Přístup na tato parkoviště je omezen pro veřejnost.
V reálné praxi se však i s tímto typem pakování K + R často setkáváme spíše v nežádoucí formě, kdy se
živelně vytváří „druhá stání“ za řádně parkujícími vozidly jen se zapnutou výstražnou signalizací, nebo v
místech zastávkových zálivů MHD či na vyhrazených plochách pro ZTP apod.

6.1.3 Parkovací stání typu P+G
Pro tento typ a formu parkování byly do analytické části zahrnuty lokality těch parkovišť a s významnou
kapacitou hromadných garáží, které se přímo nachází v centrální oblasti města, a kde se tak předmětný
charakter parkování s pěší docházkou k cíli v centru města přímo naplňuje. Jedná se zde o parkovací místa s
poplatkem např. u venkovních parkovišť se závorovými systémy nebo parkovacími automaty, ale také i
parkoviště s možností využití jejich kapacity parkovacích míst, ač jsou sama součástí jednotlivých stávajících
obchodních řetězců např. IGY, Mercury.
Jedná se svým způsobem o určitou formu sdíleného stání, kdy zákazník využívá jednoho parkovacího místa
pro uskutečnění i více komerčních vazeb a cílů cest v centru města.
K charakteru parkování P + G lze zařadit např. lokality veřejně přístupných parkovišť:
o

Parkoviště Jihočeské muzeum

o

Parkoviště Mariánské náměstí

o

Parkoviště Na Dlouhé louce

o

Parkoviště sportovní hala

o

Parkoviště Zimní stadion

o

Parkovací dům City Green park
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Na předmětné lokality parkovišť je ale také nutno nahlížet v širším kontextu k vlastnímu dopravnímu
režimu centra města tzn. s omezeným přístupem vozidel (parkovací zóny). Potom vlastně uvedené lokality
vytváří pro návštěvníky centra města převážně jedinou možnost na zaparkování vozidel a tak s ohledem na
pěší zóny v historickém jádru je typ P + G nezbytný.

6.1.4 Parkovací domy, parkovací plochy v centru
V současné době jsou v Českých Budějovicích v blízkosti centra města v provozu tyto objekty s významnou
parkovací kapacitou:
o

Parkovací dům City Green Park, kapacita objektu 316 míst

o

IGY Centrum, kapacita objektu 459 míst

o

Kryté parkoviště Mercury centrum 717 míst

Obrázek 16 - Parkovací dům City green park
Mimo to jsou zprovozněny v blízkosti centrální části parkovací plochy vybavené automatickým závorovým
systémem:
o

Mariánské náměstí, kapacita 150 míst

o

V mariánských kasárnách 60 míst

o

U hlavního vchodu do nemocnice České Budějovice 190 míst

o

Sokolovna 85 míst

o

U Prioru 175 míst

Všechny stávající parkovací objekty jsou ve vlastnictví soukromých investorů.
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Parkovací domy nemají v současném stavu zaveden jednotný naváděcí systém, který by řidičům dával
relevantní informace o volných kapacitách.

6.1.5 Možnosti parkování v uliční síti
Parkování v uliční síti je jako ve všech městech nejrozšířenější způsob odstavu vozidla. Kapacitní možnosti
uliční sítě jsou ovšem omezené a tím vznikají potřeby problematiku parkování řešit systémově. Možnosti jsou
ovšem značně omezeny, neboť volné prostory pro parkoviště a parkovací domy jsou nedostatečné a
neřešitelné. Vzhledem k nedostatku parkovacích míst v uliční síti, a to zejména na sídlištích a v centrální části
města dochází k odstavu vozidel v rozporu s předpisy.
Stávající formy legálního parkování v uliční síti:
1. Volné parkování (bez dopravního značení - DZ) na místní komunikaci (MK) v hlavním dopravním
prostoru podél chodníku nebo i s poplatkem za parkování ve vztahu na parkovací automaty.
2. Volné parkování (bez DZ) v přidruženém prostoru MK - vedle chodníku při zachování šířky chodníku dle
ČSN, zpravidla na úkor pásu ostatní plochy zeleně.
3. Parkování vyznačená dopravním značením v hlavním i přidruženém dopravním prostoru.
a. Přímo volně na vozovce MK s DZ - využíváno v oblastech rezidentního bydlení BD, RD
realizovaných již z dřívějších období, nebo i s poplatkem za parkování ve vztahu na parkovací automaty
- využíváno v centrální oblasti města.
b. Samostatný parkovací pruh/pás na vozovce - někdy i nově zaváděné v místech vícepruhových
komunikací, krajní pruh/pruhy se uvolní pro parkování.
c. Samostatné parkovací zálivy zpravidla pro kolmá a šikmá stání realizované v přidruženém
prostoru MK - u nově budovaných staveb zpravidla na místě ploch zeleně (sídliště atd.).
4. Mezi možnosti parkování v uliční síti nebo přímo navazující na jednotlivé MK nutno tedy také zahrnout
i samostatná parkoviště volná i se závorovými systémy.
Významnou součástí parkovacích kapacit na území města Českých Budějovic jsou nelegální parkovací stání
tzv. „živelné parkování“. Jedná se o místa, která nejsou vyznačena dopravním značením, místa na travnatých
plochách, stání na chodnících, komunikacích s nedostatečným šířkovým uspořádáním jízdních pruhů atp. Tato
místa tvoří nezanedbatelnou část nabídky parkovacích stání. Nelegální parkování snižuje bezpečnost a
plynulost provozu (omezení rozhledových poměrů, omezení průjezdnosti). Ve vhodných místech je možno
docílit snížení disproporce mezi nabídkou a poptávkou prostřednictvím legalizace některých stání v souladu
s předpisy a normami.

6.1.6 Navádění na vybraná parkoviště
V Českých Budějovicích není v současné době zprovozněno žádné proměnné navádění na parkoviště. Ve
městě se nachází navádění na vybraná parkoviště pomocí pevných dopravních značek (P - centrum, P - OC
Družba, P - Mercury Centrum atd.)
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Obrázek 17 - Navádění na parkoviště - ulice Na Sadech

6.2

OBLASTI REGULACE PARKOVÁNÍ, NÁSTROJE A ZPŮSOBY
Otázka statické dopravy na tomto území je řešena vyznačením parkovacích míst a jejich začleněním buď

do režimu parkování pod parkovacími automaty (návštěvnická zóna), nebo jako vyhrazená parkovací místa
(rezidentní a abonentní zóna) dopravním značením IP12 a E13. V této oblasti je evidováno 576 míst pod
parkovacími automaty a 328 míst vyhrazených. Mimo tato místa jsou v této lokalitě ještě vyznačeny místa
pro invalidy.
Rezidenti v této oblasti mohou pro parkování svých vozidel využívat nabídky Odboru dopravy Magistrátu
města České Budějovice a zakoupit si karty R (kartu rezidenta).
Provoz placených parkovacích ploch má od 1. 5. 2012 na starosti Dopravní podnik města České
Budějovice, který má na starost správu parkovacích automatů, dohled nad parkováním.
Místa s placeným stáním motorových vozidel jsou rozdělena do 3 tarifních návštěvnických zón:
o

Zóna N - první hodina 40, Kč, každá další započatá hodina 90, Kč

o

Zóna A - první hodina 30, Kč, každá další započatá hodina 60, Kč

o

Zóna B - každá započatá hodina 10, Kč

Na území města České Budějovice jsou na vyhrazených venkovních parkovištích instalovány parkovací
automaty v celkovém počtu 23 ks. V současné době jsou tyto automaty rozmístěny především na úsecích
místních komunikací v centrální části města.
Tabulka 31 - Přehled parkovacích míst a parkovacích automatů - umístění, počet parkovacích míst
UMÍSTĚNÍ
náměstí Přemysla Otakara II. východ
náměstí Přemysla Otakara II. sever
náměstí Přemysla Otakara II. jih
Kněžská, střed
Hroznová, Černá věž

TARIFNÍ ZÓNA
N
N
N
A
A
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POČET STÁNÍ
23
24
24
12
11
76

UMÍSTĚNÍ
Kněžská katedrála
U Černé věže
J. Haška, u obchodní akademie
Matice školské, u polikliniky "jih"
Tylova
Lannova I, západ
Lannova II, východ
Chelčického
Zátkovo nábřeží, levý břeh
Jirsíkova u divadla
Dukelská, muzeum
DK Slavie
Senovážné náměstí
Senovážné náměstí, pošta
Dukelská, u školy
F. A. Gerstnera
Lidická - u soudu
Senovážné nám. - Dům služeb
CELKEM

TARIFNÍ ZÓNA
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

POČET STÁNÍ
11
13
7
38
23
36
8
18
33
23
15
27
94
19
36
59
15
7
576

V rezidentní parkovací zóně je povoleno parkování řidičů vozidel, jež jsou držiteli rezidentních nebo
abonentních karet. Rezidentní karta je určena k parkování na vyhrazených parkovištích v centru města pro
automobily osob s trvalým bydlištěm v centru města nebo v okolí Lannovy třídy. Žadateli může být vydána
jedna parkovací karta za cenu 2000 Kč/rok po předložení občanského, technického průkazu a potvrzení o
bezdlužnosti vůči městu. Abonentní karta je určena k parkování na vyhrazených parkovištích v centru města
pro automobily fyzických a právnických osob se sídlem firmy nebo provozovny ve výše uvedené lokalitě.
Žadateli můžou být vydány max. 3 parkovací karty za cenu 15 000 Kč/rok.
Jedná se o tyto ulice:
Tabulka 32 - Rezidentní parkovací zóna
Ulice úsek
Česká (úsek Hroznova - Panská)
Česká (úsek Panská - Husova)
Česká (úsek Radniční - Piaristická)
dr. Stejskala (úsek Široká - Karla IV.)
Hroznová (úsek Krajinská - Plachého)
Hroznová (úsek Mlýnská - Panská)
Hroznová (úsek Panská - Česká)
Hroznová (Plachého - U Černé věže)
Husova (úsek Husova - Panská)
Chelčického (úsek Lannova - Rudolfovská)
Chelčického (úsek Žižkova - Lannova)
Kanovnická (úsek U Černé věže - Hradební)
Kanovnická (úsek U Černé věže - Kněžská)
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kapacita
27
3
11
12
10
9
3
9
4
15
17
7
11
77

Ulice úsek
Kněžská (úsek Hroznová - Na Mlýnské stoce)
Kněžská (úsek Karla IV. - Kanovnická)
Kněžská (úsek Široká - Karla IV.)
Lannova (úsek Chelčického - Štítného)
Na Mlýnské stoce (úsek Česká - Kanovnická)
Náměstí PO II. (úsek Radniční - Piaristická)
Piaristická (úsek Česká - Krajinská)
Plachého (úsek Hroznová - Hradební)
Radniční (úsek Česká - Biskupská)
Široká (úsek Biskupská - dr. Stejskala)
Široká (úsek dr. Stejskala - Kněžská)
Široká (úsek slepá / obch. akad./ - Biskupská)
Štítného (úsek Lannova - Rudolfovská)
U Černé věže (úsek Na Mlýnské stoce - Na Sadech)
Zátk. nábř. Biskupská (úsek Biskupská - dr. Stejskala)
Celkem

kapacita
11
4
8
8
35
19
12
23
11
10
3
6
15
3
22
328

Vymezení rozsahu parkovacích zón v centru je samostatnou přílohou č. 7

6.3

ZÓNY PARKOVÁNÍ
Ve vztahu k potřebám statické dopravy možno rozlišit šest typů dopravních zón:
o

Zóna městského centra - vysoký počet objektů obchodní a společenské vybavenosti, zdroje
pracovních příležitostí, vysoká koncentrace vozidel návštěvníků na úkor obyvatel, velmi dobrá
dostupnost MHD, problémy s parkováním, minimální možnosti zřizování nových parkovacích
ploch. Problematika parkování v těchto zónách je řešena restrikcemi počtu parkujících vozidel a
pokud je to možné výstavbou parkovacích domů.

o

Obytné zóny sídlištního typu – vysokopodlažní zástavba panelových domů s objekty obchodní a
občanské vybavenosti místního významu, dobrá dostupnost MHD, problémy s parkováním, malé
rezervy pro dostavbu parkovacích kapacit (např. sídliště Máj). Snížení deficitu parkování je možné
řešit výstavbou parkovacích domů, či navýšení kapacity stávajících parkovišť.
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Obrázek 18 - Problematické parkování - sídliště Máj (automobily stojí v 2 řadě)
o

Obytné zóny s rodinnou zástavbou - vnitroměstské čtvrtě s převažujícím podílem rodinných
domků a nutnou občanskou a obchodní vybaveností, velmi dobrá dostupnost MHD, nároky
obyvatel na parkování uspokojovány z převážné části vlastní kapacitou v rodinných domech
(např. Čtyři dvory). Problematiku parkování není nutné v těchto oblastech řešit.

o

Obytné zóny vesnického typu - obytné čtvrtě na okraji města s charakterem vesnice, nutné
objekty občanské a obchodní vybavenosti, dostatečná dostupnost MHD, požadavky na parkování
kryty vlastní kapacitou v rodinných domech (např: Zavadilka). Problematiku parkování není nutné
v těchto oblastech řešit.

o

Smíšené zóny - okraj městského nebo obvodového centra s významnými objekty průmyslu
uprostřed obytné zástavby, dobrá dostupnost MHD, středně velké možnosti budování nových
parkovacích ploch (např. A. Trägera). Parkování v těchto oblastech může být problém, zejména
pokud si investor nezajistí dostatečný počet parkovacích míst na svých pozemcích.

o

Průmyslové zóny - minimální nebo žádná obytná zástavba, množství průmyslových objektů, velmi
dobrá dostupnost MHD, nároky na dlouhodobé parkování zaměstnanců, obvykle velké možnosti
budování nových parkovacích ploch (např. Kněžskodvorská). Jednotlivé firmy mají zajištěn
dostatečný počet parkovacích míst na vlastních parkovištích. I přesto jsou výjimky, kde nastane
problém s odstavem vozidel.

6.4

SWOT ANALÝZA - DOPRAVA V KLIDU

6.4.1 Silné stránky


Postupná výstavba parkovacích domů



Vypracovaná studie Studie dopravy v klidu P+R a P+G na území města České Budějovice, Projekt
organizace dopravy v klidu na vymezené části území Statutárního měst České Budějovice



Dobrá docházková vzdálenost do centra ze zastávek MHD a z parkovišť



Plochy pro návrh parkovišť P+R
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6.4.2 Slabé stránky


Město nemá systém záchytných parkovišť typu P + R, P + G, K + R, B + R s vazbou na kvalitní systém
veřejné dopravy v Českých Budějovicích a regionu.



Absence elektronického systému navádění na parkovací kapacity v centru města



V důsledku nedostatku parkovacích míst řidiči parkují „nelegálně“.



Nedostatek parkovacích a garážovacích ploch v centru města a na sídlištích



Pomalá realizace veřejných parkovacích míst okolo centrální části města



Chybí možnosti parkování menších nákladních vozidel v běžné blokové zástavbě města - tyto
vozidla parkují často na sběrných komunikacích



Při připojování nových bytových domů (pro zachování volných rozhledových poměrů) je nutné
zrušit stávající parkovací místa, čímž dochází k prohlubování deficitu.



Nabídka bezplatného parkování na náklady z veřejných rozpočtů vede ke zvyšování poptávky



Parkování na náměstí Přemysla Otakara II



Časté podcenění parkovacích kapacit u novostaveb – vozidla parkují ve veřejném prostoru

6.4.3 Příležitosti


Rozšíření rezidentských parkovacích zón a zón placeného stání (i pro abonenty a návštěvníky)



Výstavba parkovacích domů na stávajících parkovacích plochách a tím jejich zkapacitnění



Zavedení vhodných tržních mechanismů na trh s poptávkou a nabídkou parkovacích míst regulace poptávky po parkování



Zavedení systému navádění na parkoviště



Obsluha náměstí Přemysla Otakara II MHD



Zavedení systému parkovišť P+R ve vazbě na MHD a parkovišť P+G.



Výstavba parkovišť P+R mimo město, zejména na stanicích železniční dopravy



Budování dostatečné informovanosti a povědomí o dopravě v klidu - tolerance, porozumění
veřejnosti pomocí kampaní, školení, seminářů a jednoduché dostupnosti informací

6.4.4 Hrozby


Nedostatek finančních prostředků potřebných pro budování nových parkovacích ploch



Majetkové spory o pozemky mohou brzdit rozvoj nových parkovišť



Neochota řidičů platit za parkování a za dlouhodobé odstavy vozidel v parkovacích domech



Aplikace výjimek pro umísťování parkovacích míst - nedodržování platných norem



V regulované oblasti hrozí úpadek obchodních aktivit v důsledku problémů s parkováním



Rostoucí automobiliozace
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7

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA (VČETNĚ ŽELEZNICE A LODNÍ DOPRAVY)

Nosným prvkem MHD je autobusová a trolejbusová síť, která je plošně rozprostřena na celém území
města. Linky tvoří radiální systém v případě trolejbusové trakce. České Budějovice jsou pro většinu obyvatel
ze sousedních obcí výrazný cíl dojížďky, počet dojíždějících je podpořen také vedením MHD do okolních obcí,
které se postupně rozvíjejí (zejména rostoucí zástavba rodinných domů v okolí města). Jedná se o oblast s
nejsilnějšími přepravními vztahy v rámci kraje.
Velkým limitem rozvoje systému je průchodnost historickým jádrem a také nedostatek mostních objektů
přes řeky. Negativní vliv na kapacitu a přesnost spojů autobusové a trolejbusové trakce mají plošně kapacitně
vytížené křižovatky místních komunikací, kde ve špičkových obdobích jsou kapacity křižovatek nedostatečné
a prostor pro preferenci vozidel MHD je značně omezen.
Systém městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích byl po dlouhou dobu nezávislý na tarifní
politice Kraje a okolních měst do VHD. Při vzniku IDS JK (integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje) se
MHD v Českých Budějovicích do systému IDS JK integrovala.
Integrace MHD do IDS JK je zatím jen částečná. Integrace týká časových předplatních jízdenek a v hlavně
tarifní zóně města České Budějovice. Nyní probíhají jednání o sloučení stávajících tarifních zón MHD do jedné
a o jejím následném zaintegrování v plném rozsahu.
V roce 2015 bylo pro zajištění MHD provozováno 22 linek MHD, z toho 8 trolejbusových. Délky linek je 230
km a obsahuje 400 zastávek. Skutečně bylo MHD ujeto 5 639 tis. km. Přepraveno bylo 38 500 cestujících.
Tabulka 33 – statistika linek MHD
2015
22

2014
22

2013

autobusových

14

14

13

trolejbusových

8
230,4

8
230,4

8
221,2

autobusových

164,6

164,6

155,4

trolejbusových

65,8

65,8

65,8

400

390
5 612

Počet linek
z toho:
Délka linek (km)
z toho:
Počet zastávek

5 639

395
5 651

autobusy

3 131

3 318

3 111

trolejbusy

2 508

2 333

2 501

97

95

94

autobusy

54

52

51

trolejbusy

43

43

43

59

54

52

autobusy

30

28

27

trolejbusy

29

26

25

32

31

29

autobusy

14

14

13

trolejbusy

18

17

16

Ujeté km MHD celkem (tis. km)
z toho:
Počet vypravených vozů v pracovní den ve špičce
z toho:
Počet vypravených vozů v pracovní den v sedle
z toho:
Počet vypravených vozů v sobotu, v neděli a ve
svátek
z toho:

21
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2015
5639

2014
5651

2013
5612

autobusy

3131

3318

3111

trolejbusy

2508

2333

2501

38568

38541

39048

autobusy

21349

22592

21630

trolejbusy

17219

15949

17418

Ujeté km celkem (tis. km)
z toho:
Přepravené osoby MHD (tis. osob)
z toho:

7.1

TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA
V roce 2015 bylo trolejbusovými linkami v Českých Budějovicích přepraveno 17 219 tis. osob.
Na 8 (z toho dvě noční) trolejbusových linek v pracovní dny při plném provozu vyjíždí 49 vozů.

7.1.1 Vozový park trolejbusů
Vozový park trolejbusů je poměrně 40%, v roce 2015 bylo průměrné stáří trolejbusů 11 let. Podíl
nízkopodlažních vozidel je cca 62 %.
Tabulka 34 – Trolejbusy DPmČB dle typu
Trolejbusy
Škoda 15Tr
Škoda 15TrM
Škoda 25Tr
Škoda 27Tr
Celkem trolejbusy MHD

13
9
31
4
57

nízkopodlažné
ne
ne
ano
ano
35

Tabulka 35 - Trolejbusy DPmČB dle roku výroby (Zdroj - DPmČB)
Trolejbusy
Rok výroby
Počet
1991
13
2003
7
2004
2
2005
3
2006
5
2007
5
2008
2
2009
2
2011
9
2012
5
2013
2
2016
2
trolejbus
57
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7.1.2 Segregace a preference trolejbusových tratí
Vzhledem k parametrům uliční sítě v Českých Budějovicích je prakticky vyloučená úplná segregace tratí
(mechanické zabránění vjezdu ostatních silničních vozidel). Mimo to trolejbusy projíždějí množstvím
křižovatek, které mechanickou segregaci vylučují. Rovněž ulice vyhrazené výlučně trolejbusům je těžké
realizovat. Proto je segregace trolejbusových tratí řešena vesměs vodorovným (případně i svislým) značením.
Na části světelných křižovatek je zavedená preference jízdy, pomocí samostatné světelné signalizace
„tramvajové signály“. Vyhrazené jízdní pruhy znázorňuje samostatná příloha č.9.

Obrázek 19 - Vyhrazené jízdní pruhy pro MHD

Obrázek 20 - Preference MHD pomocí samostatné světelné signalizace – tramvajové signály (čočky)

7.1.3 Technické zázemí trolejbusového provozu
7.1.3.1

Vozovny

Vozovna je prostor, který slouží pro odstavování vozidel městské hromadné dopravy v době, kdy nejsou
nasazeny do provozu. Ve vozovně se provádí základní údržba vozidel, jejich čištění apod. Součástí vozovny
mohou být také dílny, kde je možné provádět opravy rozsáhlejšího charakteru, modernizace a kompletace
vozů.
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V současnosti je v Českých Budějovicích 1 trolejbusová vozovna v Horní ulici čp. 22.
7.1.3.2

Napájení

Napájení systému provozu trolejbusů plně zajišťuje DPmČB, a.s. pomocí technických a personálních
prostředků. Napájení je zajištěno pomocí systému pevného trakčního zařízení (PTZ):
o

zdroje - měnírny - mění vstupní napětí 3x22kV na 3x520 V AC usměrní 3x650V AC na 1x750V DC

o

přenosové cesty - kabelová síť - napájecí a zpětné kabely

o

rozvody - troleje

o

řízení - energetický dispečink a pohotovosti měníren a trolejového vedení.

Trolejové vedení jednostopově dosahuje stavební délky 72 kilometrů, včetně manipulačních úseků.
V trolejové síti je instalováno celkem 156 výhybek.
Křížení a výhybky jsou potencionálním zdrojem zvýšeného počtu poruch na PTZ (pevná trakční zařízení),
které je nutno okamžitě řešit, aby nebyla narušena kvalita dopravy.
7.1.3.3

Měnírny

Měnírna je technické zařízení pro změnu nebo propojení různých proudových soustav. Nejčastěji má
podobu samostatně stojící stavby, ale není to podmínkou, může být také součástí jiného objektu. Typickým
užitím měníren je napájení trakčního vedení elektrických drah - trolejbusů a elektrifikované železnice. V
případě MHD jsou měnírny napojeny zpravidla na běžnou třífázovou elektrickou sít 22 kV / 50 Hz a výstupem
je pak 750 V stejnosměrné soustavy.
DPmČB a.s. spravuje a vlastní celkem 4 měnírny o celkovém trakčním příkonu 6400 kW.
Na měnírnách je k dispozici celkem 42 napěťových vývodů.
7.1.3.4

Kabelová síť

DPmČB a.s. má ve městě České Budějovice položeno celkem 152 km kabelů. Modernizace kabelové sítě
se provádí dle potřeb provozních, energetických, odstranění havarijních stavů nebo podle koordinace
rekonstrukcí s dalšími vlastníky či správci sítí či komunikací. I přes každoroční částečnou obnovu je kabelová
síť z větší části za dobou životnosti a rychle se zhoršuje její stav.

7.2

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
V roce 2015 bylo autobusovými linkami provozovanými Dopravním podnikem města České Budějovice

přepraveno 21 349 tis. osob.
Autobusové linky využívají všechny typy komunikací od obslužných a sběrných přes silnice I., II. a III. třídy.
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Kromě městských autobusových linek provozovaných DPmČB v rámci MHD zajíždí na území města rovněž
64 regionálních linek. Vesměs se jedná o radiální linky z větších měst JČK a obcí v okolí Českých Budějovic.
Tyto linky provozují regionální autobusoví dopravci a jsou v Českých Budějovicích ukončeny na autobusovém
nádraží.
V závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje osobní dopravou je zařazeno
364 autobusových linek s cca 5 660 spoji a dopravním výkonem více než 19,3 mil. ujetých km za rok. Z výše
uvedeného počtu je 18 linek městské hromadné dopravy, které zajišťují obsluhu obcí v širší aglomeraci za
katastrem města. Jedná se o 9 linek Dopravního podniku města České Budějovice a. s., 8 linek dopravce
COMETT PLUS, spol. s. r. o. Tábor a 1 autobusovou linku ČSAD STTRANS. V okresu České Budějovice se nachází
109 obcí, 555 autobusových zastávek, 37 železničních zastávek, 5 obcí bez autobusové dopravy, 3 obce bez
veřejné dopravy (obce jsou vždy v docházkové vzdálenosti do 2 km k nejbližší zastávce veřejné dopravy).
V okrese České Budějovice se jedná o Obec Adamov, Vlkov, Závrty. S řešeným území bezprostředně sousedí
Adamov. Tato obec má 494 obyvatel, k obsluze obce slouží zastávka veřejné linkové dopravy "Rudolfov,
kostel" vzdálená 800 m a "Hůry, Rudolfov" vzdálená 1 km. V blízkosti řešeného území se také nachází obec
Závrty. Obec s 22 trvale bydlícími obyvateli obsluhuje železniční zastávka "Hradce" v docházkové vzdálenosti
0,5 km, nebo je možné využít zastávku "Korosecký dvůr" MHD České Budějovice vzdálenou od obce 1,3 km.
Hlavní přestupní uzel veřejné linkové dopravy je České Budějovice, vlakové nádraží a České Budějovice,
autobusové nádraží.
Autobusy MHD zajišťují dopravu na 14 linkách. V pracovní dny vyjíždí do ulic 55 vozů. Autobusové linky
zajíždějí do 16 příměstských obcí a dvou měst (Rudolfov a Hluboká nad Vltavou, Vráto, Dobrá Voda atd),
které jsou zařazeny do vnějších tarifních pásem. Počet zastávek v tarifní zóně 01 je 258. Počet zastávek v
tarifní zóně 02 je 144.
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Obrázek 21 - Schéma sítě MHD České Budějovice (Zdroj DPmČB)
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7.2.1 Vozový park autobusů
Vozový park autobusů DPmČB a. s. je relativně často obnovován. Podíl nízkopodlažních vozidel je 82 %.
Tabulka 36 - Autobusy DPmČB dle typu
Autobusy
Karosa řady 931
Karosa řady 732
Karosa řady 741, 941
Karosa Renault Citybus
Solaris Urbino 12
Solaris Urbino 15
Solaris Urbino 18
Citelis 18
Citelis 12
Crosway 12
Celkem autobusy MHD

4
2
9
22
3
3
3
19
12
7
84

Nízkopodlažní
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano (low-entery)

54

Tabulka 37 - Autobusy DPmČB dle roku výroby (Zdroj - DPmČB)
Autobusy
Rok výroby
1990
1991
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2015
2016
Celkem

Počet
1
1
1
7
8
5
6
8
3
2
1
5
6
6
4
2
3
5
5
3
2
84

7.2.2 Segregace a preference autobusových linek
Z důvodu provozu na pozemních komunikacích a konfiguraci uliční sítě v Českých Budějovicích lze
preferenci autobusů provést vodorovným, případně svislým značením. Na části světelných křižovatek je
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zavedená preference jízdy, pomocí samostatné světelné signalizace „tramvajové signály“. Seznam ulic s
vyhrazenými jízdními pruhy pro autobusy uvádí již segregace a separace trolejbusových linek.

Obrázek 22 - Příklad segregace autobusové/trolejbusové dopravy ulice Jeronýmova

7.2.3 Technické zázemí autobusového provozu
V současnosti je v Českých Budějovicích 1 autobusová vozovna - vozovna Novohradská 738/40
Ve dvou vozovnách (autobusové i trolejbusové) bývá odstaveno celkem 141 vozidel. Maximální kapacita
odstavných ploch obou vozoven je 150 vozidel.

7.3

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Železnice je páteřním systémem IDS JK zejména pro cesty z okolních měst jakož i přestupních terminálů,

kde dochází ke koncentraci velkého počtu cestujících do města České Budějovice a opačně.
České Budějovice jsou významným železničním uzlem České republiky. Do Českých Budějovic je
v současnosti zaústěno 5 železničních tratí.
o

Trať č. 190 - Plzeň, České Budějovice, Nezvěstice, Nepomuk, Horažďovice, Strakonice, Ražice,
Protivín, Číčenice a Dívčice

o

Trať č. 194 - České Budějovice, odbočka Rožnov, Český Krumlov, Kájov, Černý Kříž

o

Trať č. 196 - (Summerau, stanice ÖBB) Horní Dvořiště st. hr. - Rybník - Odbočka Rožnov - České
Budějovice

o

Trať č. 199 - (Gmünd NÖ, stanice ÖBB) České Velenice st. hr. - České Velenice - České Budějovice

o

Trať č. 220 - České Budějovice (severní zastávka) - Výhybna Nemanice - Veselí nad Lužnicí - Tábor
- Olbramovice - Benešov u Prahy
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Obrázek 23 - Železniční tratě (Zdroj - SŽDC)
Popis železničních tratí
o

Trať č. 190 - Plzeň, České Budějovice, Nezvěstice, Nepomuk, Horažďovice, Strakonice, Ražice,
Protivín, Číčenice a Dívčice

o

o

-

elektrifikovaná trať

-

jednokolejná, z části dvoukolejná

-

délka trati 136 km

-

rozchod 1435 mm (normální rozchod)

Trať č. 194 - České Budějovice, odbočka Rožnov, Český Krumlov, Kájov, Černý Kříž
-

neelektrifikovaná trať

-

jednokolejná

-

délka trati 83,3 km

-

rozchod 1435 mm (normální rozchod)

Trať č. 196 - (Summerau, stanice ÖBB) Horní Dvořiště st. hr. - Rybník - Odbočka Rožnov - České
Budějovice

o

-

elektrifikovaná trať

-

jednokolejná

-

trať je součástí 4. koridoru

-

délka trati 64 km

-

rozchod 1435 mm (normální rozchod)

-

maximální rychlost 100 km/h (80 km/h na ÖBB)

-

maximální sklon 11 ‰

Trať č. 199 - (Gmünd NÖ, stanice ÖBB) České Velenice st. hr. - České Velenice - České Budějovice
-

elektrifikovaná trať

-

jednokolejná

-

délka trati 51 km

-

rozchod 1435 mm (normální rozchod)

-

maximální rychlost 100 km/h

-

maximální sklon 11 ‰
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o

Trať č. 220 - České Budějovice (severní zastávka) - Výhybna Nemanice - Veselí nad Lužnicí - Tábor
- Olbramovice - Benešov u Prahy
-

Celá trať je elektrifikovaná

-

Většina trati mezi Benešovem a Budějovicemi je jednokolejná, postupně je však
zdvojkolejňována

7.4

-

součástí 4. koridoru

-

délka trati 117 km

-

rozchod 1435 mm (normální rozchod)

-

maximální rychlost 160 km/h

-

maximální sklon 14,9‰

LODNÍ DOPRAVA
Českými Budějovicemi protékají 2 významné toky - Vltava a Malše. Řeka Vltava pramení na Šumavě a

Malše pramení v Rakousku.
V současné době není na řece Malše provozována lodní doprava. Řeka slouží pro rekreaci obyvatel jako
výletní cíl ve volném čase. Obvyklá vodácká trasa začíná v Římově pod přehradou a končí v Českých
Budějovicích na soutoku s Vltavou.

V řešeném území jsou 2 jezy:
o

Velký jez České Budějovice (výška 2,7 m)

o

Malý jez České Budějovice (výška 1,7 m)
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Na řece Vltavě existuje lodní doprava. Lodě vyplouvají v sezoně z českobudějovického přístavu "Lannova
loděnice" pod Dlouhým mostem a kotví v Hluboké nad Vltavou (u restaurace KUKI). Plavby lodí probíhají od
1.4. do 30.10., jsou však závislé na povětrnostních podmínkách, stavu vodní hladiny a omezeních správce
vodního toku.

Obrázek 24 – Vodní doprava v Českých Budějovicích
Řeka také slouží pro rekreaci obyvatel jako výletní cíl ve volném čase. Řešeným územím prochází celoročně
splavná vodácká trasa.

V řešeném území jsou 4 jezy:
o

Vltava, km 233,1 - zdymadlo České Vrbné

o

Vltava, km 239,6 - Jiráskův jez
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7.5

o

Vltava, km 241,7 - Trličův jez

o

Vltava, km 243,5 - jez Rožnov

TAXI
Ve městě České Budějovice funguje taxislužba tak jako v každém jiném městě v ČR, a je provozována

mnoha soukromými subjekty. Organizace taxislužba podléhá Magistrátu města České Budějovice (Odboru
dopravy a silničního hospodářství), který vydává veškerá nezbytná povolení a doklady.
Stanoviště taxi je zřizováno na základě nájemní smlouvy uzavřené se statutárním městem České
Budějovice. Vyhrazená stanoviště pro vozy taxislužby jsou situována u hlavních přestupních vazeb a
v centrální části města. V uliční síti nejsou pro vozidla taxislužby vyhrazeny preferenční pruhy.

7.6

DOSAŽITELNOST ZASTÁVEK, KVALITA PĚŠÍCH PŘÍSTUPŮ

7.6.1 Parametry zastávek MHD a jejich vybavenost
Zóna 01 pokrývá území Českých Budějovic, zóna 02 pak okolní obce mimo katastr města.
Zastávky jsou postupně modernizovány tak, aby vyhověly normovým standardům z hlediska technického,
orientace nevidomých a příjemného prostředí pro cestující, včetně dostatečné informovanosti. Rovněž je při
rekonstrukcích kladen důraz na bezbariérové zastávky. Jejich rekonstrukce probíhá postupně, podle jejich
dopravního významu, případně v souvislosti s rekonstrukcí přilehlého uličního prostoru. Na zastávky jsou
podle prostorových možností osazovány přístřešky, které mají chránit cestující před nepřízní počasí.
Umísťování zastávek záleží na charakteru komunikace a intenzitě provozu na této komunikaci. Zastávky
jsou umísťované v jízdním pruhu (umožňují snazší výjezd autobusu a mohou sloužit ke zklidnění dopravy)
nebo do samostatných zálivů mimo průběžné jízdní pruhy.
Nejvýznamnějším zastávkou (v exponovaných částech sítě) z hlediska počtu obsloužených cestujících je
zastávka Výstaviště, Družba IGY, Nádraží. Mezi nejexponovanější zastávky z hlediska počtu linek patří:
Nádraží( , U Koníčka, Poliklinika Sever, Výstaviště, Družba IGY, U trojice, Senovážné náměstí -pošta, Metropol,
Strakonická - obchodní zóna, Jaroslava Bendy , Senovážné náměstí – pošta, Poliklinika Jih, Evžena Rošického,
Václava Talicha, Vltava – střed, Vrbenská.
Systém MHD je stabilizovaný a poměr celkové nabídky a poptávky se daří od roku 2011 let udržet na stejné
úrovni. V pracovních dnech to znamená v průměru 20 přepravených osob na ujetý vozokilometr, ve
víkendovém provozu pak 13 osob. Výkony i počty přepravených osob se od roku 2011 mírně zvýšily. Výsadní
je postavení páteřních linek linky 3, 9, 2 a 5, které přepraví nejvíce cestujících na jeden ujetý vozokilometr,
dále pak linka 18 a 21.
Víkendové porovnání nabízí vyrovnané relativní obsazenosti ze sídlišť Vltava, Máj a Šumava přes Dlouhý
most i Nový most, hodnota však není větší než 43 % poptávky pracovního dne. Slabší výsledky o víkendu
vykazuje oblast Lidické třídy, kde se poptávka pracovního dne propadá o 74 %. Nejhorší výsledky mezi linkami
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provozovanými o víkendu vidíme u linek 8 a 12 (do pěti cestujících na ujetý kilometr. (Zdroj: Dopravní
průzkum MHD 2015)
Na území města České Budějovice je umístěno 73 zastávek s moderními označníky a digitálními displeji.
Zobrazují datum a přesný čas a informaci o skutečných časech příjezdů vozů MHD podle jednotlivých linek.
Dále lze na displeje označníků zaslat z dispečinku DPmČB také textové provozní informace týkající se provozu
MHD, např. o komplikacích v dopravě, apod. Označníky jsou integrovány také do varovného informačního
systému obyvatelstva VISO, tzn. může se na displeji objevit varovná zpráva.

Obrázek 25 - Příklad autobusové/trolejbusové zastávky Poliklinika sever - ulice Na sadech
V rámci Generelu městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 - 2020 proběhlo hodnocení
dopravní situace ve městě. Průzkum proběhl v rámci projektu IPOD. Otázky na hodnocení spokojenosti s
dopravou byly zaměřené na pěší, cyklistickou dopravu, MHD a individuální automobilovou dopravu.
Respondenti měli možnost vybírat ze známkování 1 - 5. Známka 1 odpovídala nejlepšímu hodnocení, zatímco
5 odpovídalo nejhoršímu. Odpovědi respondentů byly zpracovány metodou aritmetického průměru.
Výsledky z oblasti veřejné dopravy (MHD):
o

Rozsah sítě linek MHD a jejich směrování 2.38

o

Vybavenost zastávek (přístřešky, lavičky, osvětlení) 2.64

o

Informace pro cestující (jízdní řády, mapy, tarif, výluky) 2.25

o

Přístup na zastávky MHD v centru města 1.85

o

Dostupnost významných institucí (úřad, lékař) 2.01

o

Dostupnost pracoviště nebo školy 2.06

o

Spolehlivost a pravidelnost přepravy MHD po městě 3.15
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o

Kvalita a bezpečnost vozového parku dopravce 2.30

o

Bezbariérový přístup do vozidel MHD 2.43

Z odpovědí plyne poměrně velká spokojenost s přístupem na zastávky MHD v místě bydliště. Oproti tomu
nejhorší situaci hodnotí respondenti v oblasti spolehlivosti a pravidelnosti přepravy MHD po městě, ovšem
stále nikoliv tak kriticky, jako hodnotí plynulost dopravy uživatelé IAD.

7.6.2 Dostupnost zastávek a území
Dostupnost zastávek městské hromadné dopravy a území města je vyhodnocena na následujícím obrázku.
Matematický model je podpořen i výsledky ankety, kde obyvatelé města dostupnost zastávek hodnotí kladně.
Hustota zastávek a tím prodloužení jejich dostupnost se zvětšuje v okrajových částech města, kde je bytová
zástavba, a nebo rozvolněná zástavba. Je zde i nižší koncentrace cestujících.
Z hlediska přestupu mezi jednotlivými spoji, pokud je to možné, je dodržován princip jedné hrany, což u
trolejbusové a autobusové dopravy není problematické splnit. V zastávkách, kde je větší koncentrace spojů,
je umístěno na nástupní hraně více označníků.
Největším přestupním uzlem je Hlavní nádraží, kde je zajištěn přechod mezi městskou hromadnou
dopravou a železniční dopravou pomocí podchodů a úrovňových přechodů. Vzhledem k počtu spojů MHD
jsou jednotlivé zastávky umístěny v několika polohách. Zároveň je v tomto přestupním bodě zajištěn i přestup
na meziměstské linky autobusové dopravy.
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Obrázek 26 - Prostorová dostupnost zastávek MHD v ČB (Zdroj – Generel městské dopravy v ČB)
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Z obrázku vyplývá, že přes 90% obyvatel je obslouženo MHD s docházkovou vzdáleností 400m a 99%
obyvatel s docházkovou vzdáleností 800m. Neobsloužené lokality do 400 m zahrnují 8302 obyvatel a do 800
m 24 obyvatel (například část Děkanská Pole a Třebotovice). Velmi dobře je pokryto zejména centrum města
a hustě obydlené lokality (sídliště Máj, Šumava, Vltava, Suché Vrbné).
Na následujícím obrázku je vidět časová dostupnost MHD v Českých Budějovicích. Jako příklad byla
zvolena dostupnost ze zastávky Nádraží. Lokality hromadného bydlení jsou obsaženy v časové dostupnosti
do 25 minut. Toto platí pouze při dodržování jízdních řádů. Vlivem častých kongescí, jsou však časy i
dvojnásobné. Za nejhorší lokality lze označit městské centrum, křížení Na Dlouhé Louce x Husova třída a také
Nádražní x Rudolfovská (viadukt). Průjezd viaduktem výrazně zpomaluje plynulost jízdy prostředků MHD.
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Obrázek 27 - Časová dostupnost (Zdroj – Generel městské dopravy v ČB)
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7.7

PŘEPRAVNÍ VZTAHY A ZATÍŽENÍ SÍTĚ, PŘESTUPNÍ VAZBY, JÍZDENKY
Pro výpočet zatížení sítě veřejné dopravy cestujícími byl použit dopravní model hromadné dopravy

zájmového území (viz. kapitola dopravní model).
Tabulka 38 - Rozdělení na subsystémy VHD (rok 2015)
Modelovaná oblast
Bus Veřejná linková doprava
Bus MHD
Trolejbus
Vlak Osobní

Osobokm (v tis.)
275082
208327
205363
63219

Jízdenky
Jednorázové jízdenky
Mezi jednorázové jízdenky (20, 60 minut, 24 hodin, 7 denní) také patří sms jízdenky, ty je možné zakoupit
na 60 minut a 24 hodin.
Jednorázová jízdenka je také Hromadná jízdenka. Je určena pro rodiny - Rodinná jízdenka pro max. 2
osoby starší 16ti let a max. 3 děti do 15ti let (včetně), a pro školy - Hromadná školní jízdenka pro max. 30
dětí do 15ti let (včetně) a max. 2 dospělé osoby jako doprovod
Časové předplatní jízdenky, přenosné časové předplatní jízdenky
Při koupi předplatní jízdenky zaplatí cestující jenom jedenkrát a po celou dobu její platnosti pak může bez
omezení cestovat všemi spoji v zónách, pro které je vydána. Předplatní jízdenka se skládá ze dvou částí průkazky a kupónu. K průkazce si cestující kupují postupně kupóny. Také je možno využít mobilní aplikaci SEJF
viz sms jízdenka (pouze pro jízdenky do max. 7 dnů). Výhodou předplatní jízdenky je její cena. Cena
předplatních jízdenek se liší podle toho, pro které zóny jsou vydány. Časové předplatní jízdenky v MHD s
dobou platnosti 7, 15, 30, 90 a 180 dnů a roční umožňují cestovat v 1 tarifní, 2 tarifních zónách od označení
po dobu na nich uvedenou. Přenosné časové předplatní jízdenky se dají pořídit s účinností roční pro 1, 2
tarifní zóny.
Počty aktivních držitelů časových předplatních jízdenek jsou následující (Zdroj - DPmČB):
o

rok 2014 – 41 196

o

rok 2015 – 40 404

o

rok 2016 – 39 791

Ve výčtu se jedná o počet aktivních abonentů – tedy lidí, kteří jsou držiteli průkazky, ke které si v daném
roce zakoupili alespoň jeden jakýkoli časový kupón. Z toho však plyne, že tito abonenti nemají stejnou váhu
z hlediska přepravních výkonů. Jeden z nich si mohl v rámci ročního období koupit např. roční kupón, jiný
třeba jen dva měsíční kupóny apod. Každý zakoupený kupón se může navíc lišit počtem tarifních zón, což má
vliv na průměrnou přepravní vzdálenost. Následující tabulka zobrazuje počty prodaných kusů a dnů.
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Z přehledu je vidět, že rostou počty prodaných kusů ročních a 180 denních jízdenek. Zatím co počty jízdenek
7, 15, a 90 denní klesají. U prodaných dnů je trend stejný.
Tabulka 39 - Počty prodaných kupónů (Zdroj - DPmCB)
Přehled prodaných kupónů k časovým předplatním jízdenkám (bez časového rozlišení)
2014
2015
2016
2014
2015
2016
prodané kusy
prodané dny
12 344 10 795
9 393
86 408
75 565
65 751
7 denní
7 denní
8 162
7 453
6 737
122 430
111 795
101 055
15 denní
15 denní
99 207 96 720 92 469
2 976 210
2 901 600
2 774 070
30 denní
30 denní
43 062 41 998 41 336
3 875 580
3 779 820
3 720 240
90 denní
90 denní
784
886
989
141 120
159 480
178 020
180 denní
180 denní
2 062
2 753
3 122
752 630
1 004 845
1 139 530
roční
roční
165 621 160 605 154 046
7 954 378
8 033 105
7 978 666
celkem
celkem
Počty prodaných jednorázových (tzv. kusových) jízdenek, u kterých je vidět nárůst (Zdroj - DPmČB):
o

rok 2014 – 5 768 612 ks

o

rok 2015 – 5 841 408 ks

o

rok 2016 – 5 899 753 ks

SMS jízdenka - Mobilní aplikace SEJF
Využijte možnosti pohodlného a rychlého nákupu jízdenek na městskou hromadnou dopravu pomocí
mobilního telefonu a aplikace sejf. Sejf si stáhnete zdarma pro operační systémy iOS nebo Android, jeho
ovládání je jednoduché praktické.
Aplikace funguje jako elektronická peněženka s možností
nákupu celého sortimentu jednotlivých jízdenek i kupónů
k časovým předplatným jízdenkám:









jízdenka na 20 minut za 13 Kč
jízdenka na 20 minut zlevněná za 6 Kč
jízdenka na 60 minut za 16 Kč
jízdenka na 60 minut zlevněná za 7 Kč
jízdenka na 24 hodin za 50 Kč
jízdenka na 24 hodin zlevněná za 20 Kč
jízdenka na 168 hodin (7 denní) za 190 Kč
časové předplatní jízdenky dle platného tarifu
jízdného
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Mezi praktické funkce sejfu patří:
o

rychlá a pohodlná platba bez hotovosti

o

náhrada klasické papírové průkazky

o

možnost pořídit novou jízdenku naposledy použitého typu

o

zobrazení platné jízdenky

o

přehledná historie plateb

Počet uživatelů aplikace Sejf s registrací pro nákup časových předplatních jízdenek je aktuálně 44 osob.
Toto číslo však nezahrnuje uživatele, kteří Sejf využívají pro nákup jednorázových jízdenek, jichž je většina a
jsou to vlastně všichni lidé, kteří mají aplikaci nainstalovanou (toto číslo není známo).

7.8

VYUŽITÍ NABÍDKY, KAPACITNÍ REZERVY

7.8.1 Nabízená přepravní kapacita
Nejzatíženějšími z hlediska frekvence spojů integrovaných linek jsou úseky od Polikliniky Sever na
Senovážné náměstí-pošta - Nádraží a 814 spoji. Další je úsek Mariánské náměstí - Družba-IGY s 627 spoji
v školním pracovním dni 0-24 h. Úsek přes Dlouhý most je obsloužen 555 spoji. Nejzatíženější úseky jsou
vyznačené v obrázku fialovou barvou.
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Obrázek 28 - Denní frekvence spojů na síti linek MHD (Zdroj – Dopravní průzkum MHD 2015 v ČB)
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Obrázek 29 - Přepravní intenzita na síti MHD (Zdroj – Dopravní průzkum MHD 2015 v ČB)
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7.8.2 Využití nabízené přepravní kapacity na trasách a linkách
V rámci Dopravního průzkumu MHD 2015 byla zjištěna přepravní intenzita na síti linek MHD. Mezi
zastávkové úseky a přepravní kapacita cestujících jsou znázorněny v tabulce č.3 v kapitole Dopravní poptávka
a také v tabulce.
Tabulka 40 - Porovnání průzkumu obsazenosti ( Zdroj - Průzkum MHD 2015)

Víkendové porovnání nabízí vyrovnané relativní obsazenosti ze sídlišť Vltava, Máj a Šumava přes Dlouhý
most i Nový most. Je to díky relativně vysoké poptávce po cestování do severní části širšího centra města,
kterou odráží hodnota 43 % poptávky pracovního dne.
Z obrázku 29 jsou také patrné úseky s velmi nízkou poptávkou cestujících. Na území města Českých
Budějovic jde například o úseky mezi zastávkami s celodenním počtem pod 200 osob na směr:

7.9

UKAZATELE KVALITY PŘEPRAVY MHD
Kvalitu dopravní obslužnosti lze posuzovat podle několika kritérií, jako je dostupnost zastávek, frekvence

spojů, obsazenost, rychlost, cestovní komfort a cena. Na tyto základní kritéria pak mohou navazovat další,
jako časová dostupnost centra města v různých obdobích dne, dostupnost zastávek jednotlivých druhů
dopravních prostředků (např. trolejbusů), průměrná doba čekání na přestup atd. Pro tyto účely jsou
stanoveny Standardy kvality (viz Smlouva o závazku veřejné služby z 29.12.2008):
o

Dostupnost
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1. Frekvence spojů 95%
2. Zajištění spojení/přestupní možnosti 90%
3. Rezervní vozy - na vozovně Autobusů 2 ks, na vozovně Trolejbusů 1ks
4. Servisní personál 100%
5. Vozový park 90%
o

Dosažitelnost
6. Průměrná pěší docházková vzdálenost na nejbližší zastávku 80-90% (dle dalšího členění
položky)
7. Spojení různých dopravců 90- 95% (dle dalšího členění položky)

o

Informovanost
8. Informační a prodejní stanoviště 95-100% (dle dalšího členění položky)
9. Aktuálnost informací 90%
10. Zveřejnění informací o MHD 85-90% (dle dalšího členění položky)

o

Přesnost dopravy a provozní podmínky
11. Dodržování jízdních řádů 90-95% (dle dalšího členění položky)
12. Stížnosti na MHD 95%
13. Služby pro nevidomé a slabozraké 90%
14. Systém nakládání s nalezenými věcmi 95-100% (dle dalšího členění položky)
15. Péče o zákazníka - personál 90-95% (dle dalšího členění položky)
16. Vybavenost dopravce - vozidla MHD 85 - 95% v celoročním hodnocení (dle dalšího členění
položky)
17. Vybavenost dopravce - zastávky MHD 100%

o

Bezpečnost
18. Péče o vozidla 90-100% (dle dalšího členění položky)

o

Životní prostředí
19. Péče o životní prostředí 90-95% (dle dalšího členění položky)

7.10 SLUŽBY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Pro tyto účely jsou stanoveny Standardy kvality (viz Smlouva o závazku veřejné služby z 29.12.2008):
o

13. Služby pro nevidomé a slabozraké - zajistit ve vozech hlášení před zastávkou, umožnit
nevidomým na zastávkách při vyslání signálu z povelového ovladače zahlášení čísla linky a směru,
kterým daný spoj jede - 90%

o

16. Vybavenost dopravce - vozidla MHD - nízkopodlažní spoje, plošiny ve vozech - 90%

Při nedodržení těchto standardů je Dopravní podnik pokutován.
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7.11 INTEGRACE OSOBNÍ DOPRAVY, KOORDINACE A HARMONIZACE NABÍDKY JEDNOTLIVÝCH
DRUHŮ VHD A JEDNOTLIVÝCH PŘEPRAVCŮ
Koordinátorem integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (dále IDS JK) je společnost JIKORD
s r.o., založená v roce 2010 společně Jihočeským krajem a smluvními dopravci. V systému je integrováno 90
obcí v oblasti Českobudějovicka. IDS Jihočeského kraje se rozkládá cca do 20 km od Českých Budějovic, na
jednu jízdenku se dostanete na Křemežsko, do Zlaté Koruny, na Borovansko, ve směru na severovýchod do
Ševětína, ve směru na severozápad například do Zlivi či Holašovic.

7.11.1 Integrace fyzická
Princip integrovaného dopravního systému v okolí Českých Budějovic spočívá v možnosti zakoupení si
předplatní (přestupní) jízdenky na linkové autobusy vybraných smluvních dopravců a vlaky ČD na 7, 30 a 90
dní. V pozdějších fázích rozvoje je možné očekávat zavedení jednotlivých přestupních jízdenek a zásadních
úprav dopravní obslužnosti, např. vytvoření přestupních uzlů autobus-vlak, odstranění souběhů a celkovému
zkvalitnění nabídky dopravní obslužnosti.
Mezi základní výhody fyzické integrace patří:


Ušetříte – s časovou předplatní jízdenkou ušetříte na pravidelném dojíždění



Hned jste odbaveni – pouze ukážete řidiči či průvodčímu platnou jízdenku, nemusíte hledat
drobné, čekat ve frontě u pokladen a hned nastoupíte do autobusu/vlaku



Máte více spojů po městě – v rámci katastru města České Budějovice budete moci využívat i
linkové autobusy a vlaky ČD



Dostanete se rychle a pohodlně v rámci regionu – součástí IDS JK budou také expresní vlaky v
úseku Velešín – České Budějovice, na které jsou nasazeny luxusní vozy se zásuvkami. Součástí IDS
JK jsou také rychlíky v úseku České Budějovice – Zliv

7.11.2 Integrace tarifní
IDS JK je rozdělen do tarifních zón, které jsou označeny trojmístnými čísly. Území IDS JK je rozděleno na
tarifní zóny, každá zóna zahrnuje jednu anebo více obcí, České Budějovice se skládají ze zón 100+101, přičemž
zóna 101 je pouze pro linkové autobusy a vlaky, zatímco zóna 100 je pro MHD. Cestující, kteří mají
zakoupenou předplatní časovou jízdenku MHD České Budějovice nebo jízdenku IDS JK na zónu 100, mohou
bezplatně cestovat v rámci katastrálního území města České Budějovice i linkovými autobusy a vlaky.
Informace o jízdních dokladech v rámci IDS JK jsou čerpány z internetových stránek www. idsjk.cz.
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Obrázek 30 - Tarifní zóny IDS JK (oblast Českobudějovicka)
V systému IDS JK je možné s jedinou jízdenkou cestovat všemi linkami zahrnutými do systému, tzn.
trolejbusovými, vybranými autobusovými linkami a všemi vlaky v integrovaných úsecích tratí ČD. Jízdenky IDS
JK používá nepřenosné předplatní (časové) jízdenky. Jedinou výjimku představuje uznávání jízdenky JIKORD
plus).
Na základě smlouvy s jihočeským koordinátorem dopravy JIKORD s.r.o. je s platností od 1. 7. 2015
zavedena jízdenka JIKORD plus. Jízdenka JIKORD plus má platnost 1 kalendářní den. Platí v pracovní dny
pro jednu osobu starší 15ti let věku a jedno dítě od 6 do 15 let věku, v sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek platí pro dvě osoby starší 15ti let věku a tři děti od 6 do 15 let věku. JIKORD plus je jednodenní papírová
jízdenka, která platí ve veřejné dopravě na území Jihočeského kraje. Na tuto jízdenku lze cestovat všemi
vlaky ČD (včetně rychlíků), MHD ve všech městech a regionálními i některými dálkovými autobusy smluvních
dopravců. Jízdenka je vhodná k rodinným výletům, o víkendu platí pro 2 dospělé a 3 děti anebo k delším
cestám v rámci kraje (v pracovní dny platí pro 1 dospělého a 1 dítě). Jízdenku zakoupíte na autobusových
nádražích a železničních stanicích u smluvních dopravců. Jízdenka neplatí na úzkorozchodné železnici dopravce Jindřichohradecké místní dráhy.
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Obrázek 31 - Vzor jízdenky JIKORD Plus

7.11.3 Integrace organizační
Do pilotního projektu IDS JK je v současnosti zapojeno 5 dopravců oblasti Českobudějovicka.


COMETT PLUS, spol. s r.o.



České dráhy, a. s.



ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. (obchodní značka Busem)



Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. (pouze na území města České Budějovice)



GW BUS a.s. (dříve ČSAD JIHOTRANS)

Do IDS Jihočeského kraje jsou zahrnuty všechny linky MHD České Budějovice v zóně 01 Dopravního
podniku města České Budějovice, 87 autobusových linek nebo jejich částí a vybrané úseky pěti železničních
tratí.
Organizátor JIKORD s.r.o. je firma založená v roce 2010 společně Jihočeským krajem a smluvními dopravci.

7.12 SWOT ANALÝZA - VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA
7.12.1 Silné stránky


Kvalitní pokrytí města MHD



Dostatečná četnost spojů



Kvalitní vozový park MHD



Obsluha MHD příměstských obcí



Zavádění preferenčních jízdních pruhů



Aplikace „chytrých“ zastávek



České Budějovice jsou důležitým dopravním uzlem v železniční dopravě



Dobrá dostupnost Českých Budějovic železniční dopravou



Dostatek železničních nádraží a zastávek v blízkosti centra města

Plán udržitelné městské mobility města České Budějovice – analytická část

107

7.12.2 Slabé stránky


Nízká jízdní rychlost vozidel MHD na komunikacích a křižovatkách, kde nárůst intenzit IAD
způsobuje kongesce v dopravě



Nevhodné podmínky pro odkládání kol v zastávkách a stanicích veřejné dopravy, jak MHD tak
regionální (doporučuje se spolupráce s JČK)



Nedostatečná funkčnost integrovaného systému IDS JK zahrnujícího i regionální a železniční
dopravu



Malá informovanost o IDS JK mezi obyvateli města



Nevhodně řešené přestupní uzly - dlouhé přestupní vzdálenosti vedoucí přes komunikace zatížené
IAD, nebezpečné přechody přes komunikace



Zpoždění vozidel MHD v běžném provozu, křižovatky bez preference MHD



Bezbariérovost vozidel MHD (v současné době je garance na 71 % nízkopodlažnosti)



Chybí bezbariérově přístupné zastávky



Nízká konkurenceschopnost VHD oproti IAD z hlediska cestovní doby a počtu přestupů

7.12.3 Příležitosti


Nejsilnější přepravní intenzity zajišťovat trolejbusovou dopravou



Rozvíjet bezbariérovou veřejnou hromadnou dopravu



Pro preferenci autobusové a trolejbusové dopravy využívat princip dynamické preference SSZ



Budování parkovišť typu P + R v návaznosti na systém veřejné dopravy - na území města
v návaznosti na autobusovou dopravu, mimo území města v návaznosti na regionální železniční
dopravu (spolupráce s JČK)



Zkvalitňování vozového parku veřejné hromadné dopravy



Informace pro cestující rozšířit o informace ve světovém jazyku



Zavádění preference MHD v křižovatkách



Zlepšení podmínek pro kombinaci veřejné a cyklistické dopravy může vést k vyšší
konkurenceschopnosti veřejné dopravy a pokrytí většího území



Obnovování vozového parku



Budování dostatečné informovanosti a povědomí o VHD - tolerance, porozumění a nadšení
veřejnosti pomocí kampaní, školení, seminářů a jednoduché dostupnosti informací



Zavedení moderního odbavovacího systému s bezhotovostní platbou jízdného (také na
zastávkách VHD)



Zavedení MHD do historického centra města



Rozvoj nabídky příměstské železniční dopravy na tratích do krajského města, zejména v elektrické
trakci



Budování přestupních terminálů MHD/VHD

7.12.4 Hrozby


Klesající atraktivita MHD (jízdní doba, kongesce)
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Finanční náročnost systému MHD vzhledem k reálným možnostem rozpočtu města



Rostoucí četnost a intenzita ostatní dopravy může způsobit snížení spolehlivosti dodržování
jízdních řádů (zdržení vozidel VHD v křižovatkách bez preference atd.)



Snižování propustnosti dopravních profilů pro MHD



Potřeba rozšiřování sítě MHD a vznik nerovnoměrností v poptávce po přepravě v důsledku
suburbanizace a tím zdražovaní MHD
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8
8.1

CYKLISTICKÁ DOPRAVA
STAV SÍTĚ CYKLISTICKÝCH
INFRASTRUKTUROU

KOMUNIKACÍ,

VČETNĚ

VYBAVENÍ

DOPROVODNOU

České Budějovice a okolí jsou s ohledem na rovinatý ráz krajiny oblastí s vysokým potenciálem pro rozvoj
cyklodopravy (denní dojížďka do zaměstnání a škol), poměrně hustá síť cyklotras nahrává také rozvoji
zejména víkendové cykloturistiky, a to vzhledem k blízkosti turistických center (České Budějovice, Hluboká
nad Vltavou, Český Krumlov a Holašovice) a díky přírodním hodnotám i množství turistických cílů. Celá oblast
je protkána rozsáhlou sítí cyklotras i kvalitními cyklostezkami, vhodnými zejména pro nenáročnou
cykloturistiku, zvláště pro rodiny s dětmi.
Síť cyklistických tras je rovnoměrně rozložená v prostoru tak, aby vyhověla jak potřebám denní dojížďky,
tak i rekreační dopravě. V husté zástavbě je síť zahuštěna, má prvky spíše pravoúhlého systému. V oblastech
s menší hustotou zástavby je síť navržena spíš nepravidelně. Trasy jsou navrženy jak pro síť republikovou,
regionální, tak i místní v systému Klubu českých turistů (KČT) značeném čísly a pro síť městskou značenou
písmeny.

8.2

ZÁKLADNÍ KOSTRA SÍTĚ, VAZBA NA REGIONÁLNÍ A NADREGIONÁLNÍ SÍŤ
Územím katastru města procházejí cyklistické trasy, místy s parametry cyklistické stezky.
Označeny jsou čísly: 7, EV7, Greenway RD, Vltava, 12, 122, 1018, 1050, 1092, 1100, 1108, 1109 a 1120.
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8.2.1 Mezinárodní cyklotrasy

Obrázek 32 - Systém evropských cyklotras EuroVelo (Zdroj - wikipedie)
EuroVelo je síť evropských cyklotras, kterou organizuje Evropská cyklistická federace jako projekt 12
dálkových tras napříč celým evropským kontinentem. V řešeném území se nachází severojižní trasa EV 7
Středoevropská trasa: Nordkapp - Malta (6 000 km). Součástí EuroVelo EV7 je Vltavská cyklistická cesta.
Vltavská stezka vede podél toku řeky od pramene až po místo, kde se setkává s řekou Labe. Cestou prochází
také Českými Budějovicemi.


trasa č. 7 je vedená směrem severojižním podél řeky Vltava a je součástí Vltavská stezka



trasa č. 12 je vedená směrem severojižním podél řeky Vltava (je součástí mezinárodní cyklostezky,
která vede přes naše území z Německa do Rakouska) - Vltavská stezka

Řešeným územím prochází červená stezka, takzvaná Greenway RD - Rožmberského dědictví. Od páteřní
zelené stezky se odděluje kousek za Táborem v Lomu u Tábora a připojuje se v Jindřichově Hradci.

8.2.2 Regionální trasy
o

trasa č. 122 v severní části města po pravém břehu Vltavy směrem na Borek až do Třeboně

o

trasa č. 1018 je vedená podél pravého břehu řeky Malše směrem na Vidov
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o

trasa č. 1050 směr Dobrá Voda

o

trasa č. 1096 směr Rudolfov

o

trasa č. 1092 směr Litvínovice, Lipí

o

trasa č. 1100 směr Dubné

o

trasa č. 1108 směr Vrbenské rybníky

o

trasa č. 1120 směr St. Hodějovice, Ledenice

8.2.3 Síť městských cyklotras
Systém cyklotras ve městě je historicky založen na základní síti tras. To je systém významných radiálních
a tangenciálních propojení, která zajišťují rovnoměrné pokrytí města. Míra pokrytí je nezbytná, tzn. taková,
aby umožňovala propojení jednotlivých částí alespoň jedním bezpečným koridorem.
Tyto trasy na sebe díky své atraktivitě stahují cyklisty ze širokého okolí, jak v cestách za prací, tak v cestách
za rekreací. Odpovídají požadavkům na GREENWAYS (Zelené cyklistické a pěší koridory) a jsou to trasy s
vysokým stupněm upřednostnění cyklistů s důrazem na atraktivnost prostředí, přímost, bezpečnost,
minimalizaci kolizních míst a v neposlední řadě na doprovodnou vybavenost (veřejné osvětlení, odpočívky).
Křížení těchto tras s jiným druhem dopravy je řešeno s ohledem na bezbariérovost a bezpečnost. Trasy jsou
spojité, s úzkou vazbou na VHD.
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Obrázek 33 - Cyklomapa (Zdroj - www.cbudejovice.cz)
Městské cyklotrasy jsou pro přehlednost označeny velkými latinskými písmeny (A - J).
o

Cyklotrasa A. Jedná se o okruh okolo městského centra uzavírajícího část okruhu tvořeného
cyklistickou stezkou č. 12. Začátek cyklotrasy je připojen na cyklistickou stezku č. 1018 na nábřeží
řeky Malše v blízkosti historické budovy Jihočeského divadla. Trasa je vedena při okrajích ulice
Jirsíkova napříč ulicemi Dukelská a Karla IV., poté přechází do souběhu s Mlýnskou stokou, kde je
vedena po stávající parkové cestě šířky minimálně 3,00 m a prochází parkem.

o

Cyklotrasa B propojuje centrum města s obchodní zónou Strakonická.

o

Cyklotrasa C je vedena radiálně od centra města Jírovcovou ulicí - budoucí návaznost - na trasu D
mezi Pražským předměstím a Husovou kolonií.

o

Cyklotrasa D vede tangenciálně po severním okraji vnitřního města, propojuje cyklotrasy B a C.

o

Cyklotrasa E spojuje centrum města a centrum čtvrti Suché Vrbné a dále pokračuje až na
Rudolfovskou třídu (je třeba dořešit problém převedení cyklistů přes ul. Novohradská, přes lávku
pro pěší nad ČD a přes Ledenickou silnici).
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o

Cyklotrasa F spojuje centrum města se Stromovkou a směrem k sídlišti Máj po stezce č. 1100.

o

Cyklotrasa G je trasa spojující centrum města přes Dlouhý most se sídlištěm Šumava a Máj
(problém, který je třeba dořešit, je převedení cyklistů přes Dlouhý most a ul. J. Opletala).

o

Cyklotrasa H zprostředkovává spojení pomocí trasy G se sídlištěm Vltava (je třeba dořešit
převedení cyklistů přes Husovu třídu).

o

Cyklotrasa I propojuje cyklotrasy H a B.

o

Cyklotrasa J vede při okrajích stávajících místních komunikací a propojuje cyklotrasu I s
cyklistickou stezkou č. 122 a dále s cyklotrasou B - 2. část v prostoru ulice Suchomelská.

Výkres stávajících cyklotras je samostatnou přílohou č.4.

8.2.4 Cyklobusy a cyklovlaky
Obyvatelé i návštěvníci Českých Budějovic také mají možnost využít dopravního systému Cyklotrans, což
jsou autobusové linky s vozy vybavenými přívěsem na jízdní kola, které míří z Českých Budějovic
do nejrůznějších částí Jihočeského kraje.
V oblasti Českých Budějovic je také umožněna přeprava jízdních kol jako spoluzavazadla v osobních a rychlíkových spojích. Dále ČD umožňují zdarma přepravu kol půjčených v půjčovnách ČD v Jihočeském kraji.
V osobních a spěšných vlacích na těchto tratích:

8.3

o

trať 194 v úseku České Budějovice - Černý Kříž

o

trať 196 v úseku České Budějovice - Horní Dvořiště

o

trať 199 v úseku České Budějovice - České Velenice

KVALITA TRAS, DOSTUPNOST ÚZEMÍ, ODSTAVY B+G

8.3.1 Kvalita tras
Dobře navržená a spojitá síť cyklotras je důležitou součástí snah o podporu cyklodopravy. Nosný prvek
celého systému určuje síť hlavních dopravních tras, která spojuje hlavní oblasti bydlení s nejdůležitějšími cíli
cest nejkratší možnou cestou. Tyto trasy z větší části využívají systém sběrných komunikací v území, tedy ulice
typu Branišovská, atd. Jsou to ulice, které slouží jako dopravní koridory městské dopravě a IAD. Jedná se
především o nejvhodnější, historická spojení s příznivými podélnými profily, přímostí spojení atd. Jejich
využití pro dopravní cyklisty je dnes limitováno nedostatečným opatření na podporu bezpečnosti. Tato
opatření v zásadě znamenají proveditelné změny zejména v podobě vodorovného dopravního značení.
Pro cyklisty, kteří preferují bezpečnější jízdu mimo frekventované městské třídy, je vhodné nabídnout
částečně odlišnou dopravní síť, přestože jejich cíle cest jsou shodné. Je vhodné v rámci dopravní sítě hledat
trasy vedoucí po zklidněných ulicích, cyklostezkách, v parcích apod. Tyto trasy však musí splňovat stejné
kritérium přímosti a plošné dostupnosti, jako rychlé koridory. Zklidněné koridory často běží v blízkosti
rychlých a opatření na těchto trasách zahrnují především zavádění Zón 30, vedení po stávajících
cyklostezkách, účelových komunikacích, vhodných cestách v parcích, vedení méně frekventovanými ulicemi,
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případně úprava ulic/komunikací s využitím zklidňujících prvků (prahy, šikany), průjezdy cyklistů v protisměru
jednosměrných komunikací a mají spíše plošný charakter umožňující zklidnění území.
Hlavním kritériem výběru trasy uživatelem pro rekreační cestu je především jeho bezpečnost a atraktivita
(jízdní povrch a okolí trasy). Základem sítě je již existující spojení podél řek.
Na úrovni místních vztahů je systém doplněn o propojení, která zajišťují lokální vazby v území. Jedná se
především o organizační opatření vedoucí ke zklidnění území a minimalizaci kontaktu s motorovou dopravou.
Je možné využít plošného omezení rychlosti, obytných ulic, popřípadě i chodníků, pokud tvoří souvislou
nepřerušovanou linii.
Navržená síť cyklotras v Generelu cyklistické dopravy města České Budějovice je rozdělena do
charakteristických úseků a ty jsou v Generelu cyklistické dopravy popsány podle typu použité úpravy. V
zásadě se jedná o čtyři druhy. Reakreační „G“, dopravní páteřní „A“, dopravní doplňková „B“, místní „C“.
Výkres stávajících cyklotras je samostatnou přílohou č. 4

8.3.2 Dostupnost území
Dle průzkumu cyklistické dopravy bylo zjištěno, že maximální vzdálenost, kterou jsou cyklisté ochotni ujet
při cestě do práce je 7 km. Následující obrázek zobrazuje izolinie 7 km po 1 km do celkem 7 km od centra
města.
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Obrázek 34 - Dostupnost centra města na kole

8.3.3 Odstavy B + G
Základními předpoklady pro fungování odstavů jízdních kol bike + go (B+G) jsou přiměřená vzdálenost
dojíždění, vyhovující trasa (bezpečná, přímá) a možnost úschovy kola v pěší vzdálenosti od cílového místa.
Parkovací místa B+G musí splňovat základní požadavky na ochranu kola před odcizením. Jejich umístění bude
vhodné k centrální oblasti města, případně k významným cílům návštěvníků.
Z důvodu bezpečného odstavování kol (i těch bikesharingových) vznikla mapa cyklostojanů (stojany.
cyklobudejovice.cz). Na této mapě jsou vyznačeny existující stojany, chybějící a také nevyhovující stojan. Tyto
lokality uvádí následující obrázek.
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Obrázek 35 - Mapa cyklostojanů

Obrázek 36 - Cyklostojan na náměstí Přemysla Otakara II

8.3.4 Systém sdílení kol (Bikesharing)

Obrázek 37 - Rekolo

Plán udržitelné městské mobility města České Budějovice – analytická část

117

Projektu bikesharingu v Českých Budějovicích provozuje společnost Rekola.cz, která usiluje o zkvalitnění
cyklistického parkování ve městě. V roce 2016 je v Českých Budějovicích 50 růžových kol.
Na uvedené mapě je vidět hranice a místa výpůjčky kol v systému bikesharing Rekola.cz

Obrázek 38 - Rekola bikesharing (Zdroj - www.rekola.cz)

8.4

PŘEPRAVNÍ VZTAHY A INTENZITA CYKLISTICKÉ DOPRAVY
Z analýzy výsledků Průzkum cyklistické dopravy 2013 vyplývá, že za osm hodin bylo podchyceno celkem

38 739 cyklistů. V přepočtu na čtyřiadvacetihodinové hodnoty činí úhrn počtu cyklistů na všech stanovištích
65.085 cyklistů za den. Téměř všechny cesty, které obyvatelé ČB vykonají, jsou kratší než 7 km. Tyto cesty je
možné při vhodných podmínkách vykonat na jízdním kole, pokud tomu neodporuje účel cesty - zejména
potřeba přepravit rozměrná zavazadla nebo jiné.
Z celkového počtu cyklistů zjištěných průzkumem použilo přilbu 3 321 dospělých cyklistů, tj. 8,8 % (při
minulém průzkumu 8,4%, tj. nárůst cca o 5%) a 807 dětí, tj. 77,4% (při minulém průzkumu 83,9%, tj. pokles o
8%).
Nejzatíženějším profilem je stezka u slepého ramene Malše směr Biskupská a to 2 560 cyklistů/24 hodin,
pěší a cyklistická lávka přes Vltavu mezi Pražským předměstím a sídlištěm Vltava 2 410 cyklistů/24 hodin, na
Dlouhém mostě 2 316 cyklistů/24 hodin a na nábřeží Malše u divadla 2 314 cyklistů/24hodin. Na dalších
sedmnácti profilech bylo zjištěno více než 1 000 cyklistů/24.hodin.
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8.5

NEHODOVÉ LOKALITY

Obrázek 39 – počet nehod s účastí chodců a cyklistů 1999 - 2012
V letech 2011 a 2012 se na vybrané síti komunikací stalo 80 nehod s účastí cyklistů (z toho 28 v
křižovatkách a 52 na úsecích) s následky 10 těžce a 69 lehce zraněných. Z toho 27 nehod zavinili cyklisté a 50
řidiči (tři nehody zavinil jiný účastník nebo šlo o havárii).
Za 14 let se na vybrané síti stalo 688 nehod s účastí cyklistů (z toho 284 v křižovatkách a 404 na úsecích) s
následky 7 usmrcených, 63 těžce a 530 lehce zraněných. Křižovatkami s nejvyšším počtem nehod s účastí
cyklistů jsou uzly Mánesova x F.A.Gerstnera a Levobřežní x Husova shodně se 13 nehodami za 14 let. Úsekem
s nejvyšším počtem nehod s účastí cyklistů je Husova ulice od Mariánského náměstí k Jiráskovu nábřeží s 20
nehodami a Dlouhý most s 15 nehodami cyklistů za 14 let. Na celé trase po Husově třídě od Mariánského
náměstí po křižovatku s Branišovskou se stalo 77 nehod s účastí cyklistů. To je dáno nejen jejich zvýšeným
pohybem, ale zejména absencí bezpečné trasy.
Nehod s cyklisty za roky 1999 - 2012 bylo 1 121, z toho je 688 podchyceno (61%), s následky 9 usmrcených,
101 těžce a 893 lehce zraněných. Podíl zavinění u těchto nehod je zhruba půl na půl a v průběhu let se nijak
výrazně nemění.
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Obrázek 40 - Vyhodnocení nehodovosti s účastí chodců a cyklistů (Zdroj - Vyhodnocení dopravní
nehodovosti 1999 - 2012)
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8.6

SWOT ANALÝZA - CYKLISTICKÁ DOPRAVA

8.6.1 Silné stránky


Rovinatý terén



Zdravější životní styl



Šetrnost k životnímu prostředí



Rozvojový potenciál cyklodopravy, růst počtu lidí jezdících na kole



Atraktivní nabídka možnosti rekreační cyklodopravy podél vodních cest



Odstraňování bariér a vybudování funkční sítě patří mezi hlavní priority města



Založená a stále rozvíjená infrastruktura pro cyklistickou dopravu

8.6.2 Slabé stránky


Pomalá realizace cyklistické sítě a nepropojenost celistvých úseků



Nedostatečná atraktivita a pohodlnost parkování pro jízdy na jízdním kole do centra města



Nízký podíl cyklodopravy na dělbě přepravní práce



Možnost přepravy jízdních kol v prostředcích veřejné hromadné dopravy v měsících, mimo
v července a srpna, pouze v sobotu, neděli či státem uznaný svátek



Intenzita vozidel na hlavních komunikacích – zvýšení rizika nehody s cyklistou

8.6.3 Příležitosti


Dobudování spojité sítě cyklotras, rychlých, přímých a bezpečných spojení k nejdůležitějším cílům



Podpoření plynulosti cyklodopravy a přednostní vyřešení problematických pohybů v křižovatkách
na hlavních trasách



Vybudování dostatečného počtu parkovacích míst v centru města, tzn. zvýšení atraktivity pro jízdy
s cílem v centrální oblasti.



Vybudování dostatečného zázemí pro cyklisty u komerčních a kulturních zařízení



Zapojení významných zaměstnavatelů do rozvoje cyklistiky ve městě



Budování dostatečné informovanosti a povědomí o cyklodopravě - tolerance, porozumění a
nadšení veřejnosti pomocí kampaní, školení, seminářů a jednoduché dostupnosti informací



Propojení cyklodopravy s příměstskou dopravou, nabídka atraktivního, jednoduchého a
přínosného řešení cesty obyvatel



Podpora celkové plošné propustnosti města pro cyklisty



Čerpání dotací na cyklistické stezky



Doplnění městského mobiliáře o zařízení pro cyklisty

8.6.4 Hrozby


Nedostatečný zájem ze strany cyklistů, nedostatečné využívání cyklistické infrastruktury



Nebezpečí na společných úsecích s automobilovou dopravou
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Nedostatek finančních prostředků na budování nových tras a spojitého systému, případně na jeho
údržbu



Majetkové problémy při plánování a výstavbě nových stezek – získání příslušných pozemků



Stísněný uliční prostor ve stávající městské zástavbě
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9
9.1

PĚŠÍ DOPRAVA
STAV SÍTĚ ZÁKLADNÍCH PĚŠÍCH TRAS, POSOUZENÍ STAVU, ZÁVADY V POHYBU OSOB

Koncepce pěší dopravy na území města České Budějovice vychází z radiální urbanistické struktury města.
Trasy jsou rozděleny podle převažujícího účelu cest a dopravního významu v oblasti. Obsahují hlavní cíle
dopravních cest celoměstského významu a skutečnost, že zdrojem a cílem většiny přepravních vztahů jsou
plochy bydlení.
Kombinace chůze s veřejnou hromadnou dopravou, hned po použití jízdního kola, je jeden z nejrychlejších
způsobů přemísťování v centru. Intenzity pěšího provozu jsou závislé na dopravním významu komunikace, na
atraktivitě okolí a samozřejmě na ročním období. V některých případech i na pořádaných kulturních či
sportovních akcích a v době prázdnin a dovolených na turistickém ruchu. Nejvyšší intenzity pěších v Českých
Budějovicích jsou v centrální oblasti. Jedná se hlavně o spojnici nádraží s centrem města - Lannova třída,
v oblasti historického jádra a navazujícího Pražského předměstí. Významnou roli hraje pěší doprava také ve
velkých obytných celcích.

Obrázek 41 - Přechod pro chodce mezi Kanovnickou a Lannovou třídou
Důležitá veřejná prostranství s preferencí pěší dopravy jsou v centru města. Obecně pak platí, že stav
některých chodníků a pěších stezek není úplně vyhovující a nepřispívá tak k plynulosti pěší dopravy (vlivem
existence architektonických, terénních a dalších bariér zejména v podobě parkujících aut).
Pro zlepšení orientace zejména návštěvníků města jsou na důležitých orientačních bodech ve městě
umístěny informační panely upozorňující na zajímavosti v okolí.
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Obrázek 42 - Informační tabule
Významné pěší cesty se odehrávají zejména v kombinaci s městskou hromadnou dopravou – přístup na
zastávky. A to nejen v místě bydliště, ale i v cíli cesty. Z tohoto důvodu musí být kladen velký důraz na
bezpečnost cest z hlediska střetu s ostatními účastníky silničního provozu, ale i z hlediska kriminality. Pokud
bude cílem v návrhovém období udržení či dokonce navýšení podílu cestujících v MHD, je nutné zajistit i
bezpečné přístupy na zastávky. Je to jedním z podpůrných prostředků. Dostupnost zastávek byla již graficky
zhodnocena s použitím izochron časové dostupnosti zastávek - viz kapitola Veřejné doprava.
Pro pěší dopravu jsou shodně jako pro ostatní účastníky provozu v území překážky a bariéry, které jsou
překonatelné pouze v některých místech. Jednou z bariér jsou železniční trati a prostor Hlavního nádraží.
Přestože vede přes Hlavní nádraží pěší lávka, zcela chybí propojení pod Hlavním nádražím – prodloužení
podchodu až do ulice Dobrovodská, které by urychlilo pro pěší přístup k nádraží, meziměstské VHD, MHD a
do centrální části města. Další barierou jsou vodní toky. Přestože počet lávek pro nemotoristickou dopravu
je na území města vyšší než pro automobilovou dopravu, bylo by nutné doplnit ještě další.
Poslední zásadní bariérou pro pěší dopravu jsou i intenzivně využívané komunikace, zejména průtah I/3.
Z tohoto důvodu jsou navržena na několika místech – zejména ve vztahu k rekreačnímu zázemí města
Stromovce navrženy pěší lávky, které bezkolizně převedou pěší dopravu. Ostatní křížení jsou převážně řešena
úrovňovými přechody pro chodce, což vždy není nejbezpečnější řešení.
Vybrané pěší trasy
Z celoměstské sítě byly vybrány důležité oblasti, které mají přednostní význam pro oživení a rozvoj pěší
dopravy:
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o

Historické jádro a vazby na okolí: Pěší doprava v historickém centru má mimořádný význam. Rastr
ulic vybíhající z náměstí odpovídá hlavním směrům do navazujících oblastí. Nejzatíženějším
vstupem do oblasti je Kanovnická ulice v ose Lannovy třídy. Trasa parkem Na Sadech je
významnou spojnicí Senovážného a Mariánského náměstí.

Obrázek 43 - Označník se směry místních cílů na Zátkově nábřeží
o

Osa nádraží - centrum: Lannova třída dosahuje nejvyšších intenzit pěší dopravy v Českých
Budějovicích. Souběžné městské třídy Rudolfovská a Žižkova rovněž patří mezi významné pěší
trasy. Dostupnost pěší zóny na Lannově třídě je závislá zejména na Jeronýmově a Dvořákově ulici.
V prostoru přednádraží je důležité sledovat integraci chůze s ostatními druhy dopravy.
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Obrázek 44 - Lannova třída
o

Pražské předměstí: Výhodou Pražského předměstí je silná pěší vazba na centrum města.
Koncentrace škol v okolí Husovy třídy a Jírovcovy ulice zvyšuje nároky na pěší dopravu. Význam
chůze vzrůstá v lokálním centru Pražského předměstí (Pražská × Pekárenská). Sídliště Na Pražské
má vazby na lokální centrum i nákupní zónu na Strakonické

o

Sídliště Máj, Vltava, Šumava, Čtyři Dvory: V rozlehlých sídlištích je chůze využívána především pro
cesty uvnitř oblastí. Součástí těchto vztahů je také potřeba kvalitní dostupnosti zastávek MHD.
Pěší propojení sídlišť s okolním rekreačním zázemím je důležité. Chybějící propojení najdeme
zejména ve vazbách mezi oblastmi.

o

Stromovka: Stromovka je svou polohou významným rekreačním zázemím pro jižní a západní část
města. Pracovat je nutné zejména na přístupových trasách do oblasti a vybudovat zázemí pro
návštěvníky v parku.

o

Jižní předměstí: Vzdálenost významných cílů na Lineckém předměstí (nemocnice, poliklinika)
oslabuje roli pěší dopravy ve vazbě na centrum. Pěší doprava v oblasti Mladého je soustředěna
k Novohradské ulici a nábřežím Malše. Atraktivita chůze v Havlíčkově kolonii profituje z blízkosti
centra.

o

Východní předměstí - Suché Vrbné: Východ města v sobě koncentruje značné množství bariér
v přirozeném pohybu (těleso železnice, průmyslové areály), podmínky pro chůzi jsou díky tomu
nejhorší v rámci města. V Suchém Vrbném má stěžejní význam Dobrovodská silnice s lávkou do
Nádražní ulice.

o

Trasy podél řek Vltavy a Malše: Trasy podél řek jsou přirozenou součástí systému pěších tras, i
když jejich využití nedosahuje vysokých hodnot. Řeky Vltava a Malše jsou vhodnými směry pro
návaznost pěších tras na extravilán města. Poloha a napojení mostů na okolí významně promlouvá
do obliby chůze v dané lokalitě.

Výkres stávajících pěších tras je samostatnou přílohou č.10.
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9.2

PODMÍNKY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Bezbariérově řešené prostředí musí v maximální míře umožňovat bezpečné a samostatné užívání všem

uživatelům, kteří v důsledku svého věku, postižení či omezení (fyzické, smyslové, pohybové a/nebo kognitivní
různorodosti) mají na prostředí specifické nároky. Do této skupiny patří jak lidé s pohybovým, zrakovým,
sluchovým a mentálním postižením/omezením, tak i část běžné populace: senioři, těhotné ženy, rodiče s
dětmi v kočárku, malé děti atd. Jejich počet se pohybuje kolem 30 % a i letmým průzkumem lze zjistit, že jsou
významnými a častými uživateli pěších tras.
Požadavky na bezbariérově řešené prostředí stanovuje vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (platná od 11/2009) a další navazující
předpisy. Pro veřejně přístupná prostranství je tato legislativa závazná a je nutno se jí řídit jak při
novostavbách, tak u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné územně technické
nebo stavebně technické důvody nevylučují.
Při posuzování jednotlivých tras je nutné přihlédnout k jejich poloze. Na pěší trasu v uličním
koridoru/náměstí/parku či zelené ploše v zastavěném území jsou logicky kladeny jiné požadavky než na pěší
trasu rekreační na okraji či mimo zastavěné území.
Opakující se chyby, které vytvářejí zásadní problémy bezbariérové dostupnosti dle:
Aktualizace generelu přechodů pro chodce:
o

slepecké úpravy provádět podle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

o

zajištění rozhledů v místech přechodů

o

zvýrazněné osvětlení přechodů používat na frekventovaných přechodech

o

osazení dopravního značení IP6 spolu s výstražnými blikači na jednom sloupku

o

osazení dopravního značení IP6 na dělícím ostrůvku v případě čtyřpruhové komunikace

o

průběžná kontrola stavu vodorovného dopravního značení

o

zvýrazněné osvětlení přechodů používat na frekventovaných přechodech

o

věnovat zvýšenou pozornost přechodům v blízkosti škol

o

při rušení přechodů zrušit či upravit také příslušné hmatné úpravy

Další:
o

omezená průchozí šířka chodníku (reklamními cedule, restaurační zahrádky, nevhodně umístěné
sloupy veřejného osvětlení, stromové mísy)

o

nerovný povrch dlažby, chybějící dlaždice, zvlněný asfaltový povrch, překopy asfaltu)

o

chybějící varovné pásy na místech úrovňového vstupu do nebezpečného/pojížděného prostoru
(např. křížení chodníku s účelovou komunikací, výjezdem z hromadné garáže)

o

chybějící kontrastní označení schodišť, madla neumožňující bezpečné uchopení

Vzhledem k intenzivnímu sportovnímu využívání stezek pro chodce a cyklisty, na kterých nejsou vyhrazené
pásy pro chodce, nejsou tyto stezky z hlediska bezbariérového užívání bezpečné.
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Obrázek 45 - Příklad bezbariérového přechodu přes řeku - Zlatý most pro pěší a cyklistickou dopravu

9.3

PĚŠÍ ZÓNY, OBYTNÉ ULICE A ZÓNY
Pěší zóna je nejvyšší formou segregace pěší dopravy od ostatních druhů doprav. Je pro ni charakteristická

minimální intenzita jiných druhů doprav, omezená pouze na dopravní obsluhu, příp. hromadnou dopravu. V
celém území se musí dopravní prostředky pohybovat rychlostí chůze. Ve zvýšené míře jsou kladeny nároky
na povrch komunikací (různé typy dlažeb), který zdůrazňuje prioritu pěších. Jako nejvyšší přípustnou intenzitu
dopravy lze uvést cca 20 voz/špičkové hodině.
Na území historického centra jsou zřízeny 4 pěší zóny.
Pěší zóna v ulici Krajinská, Dr. Stejskala má obchodní, kulturní a společenský význam. Zóna je vyznačena
v centru Českých Budějovic. Zahrnuje celou ulici Krajinskou. Vyznačení je provedeno na vstupu a výstupu
svislým dopravním značením IP27 a/b. V období mezi 6:00 - 10:00 a 18:00 - 20:00 je do zóny umožněn vjezd
vozidlům dopravní obsluhy do 3,5 t, cyklistům, dále je vjezd umožněn vozidlům do 3,5t parkujících
v objektech.
Pěší zóna v ulici Mlýnská, Panská, Hradecká - V období mezi 6:00 - 10:00 a 18:00 - 20:00 je do zóny
umožněn vjezd vozidlům dopravní obsluhy, dále je vjezd umožněn vozidlům parkujících v objektech.
Pěší zóna Lannova třída má obchodní, kulturní a společenský význam. Zóna je vyznačena mezi
Senovážným náměstím a ulicí Štítného. Vyznačení je provedeno na vstupu a výstupu svislým dopravním
značením. V období mezi 6:00 - 10:00 a 18:00 - 20:00 je do zóny umožněn vjezd vozidlům dopravní obsluhy zásobováním, cyklistům, dále je vjezd umožněn vozidlům parkujících v objektech.
Výkres s vyznačením stávajících pěších zón je samostatnou přílohou č.8.
Plán udržitelné městské mobility města České Budějovice – analytická část

128

Obytné ulice a zóny předpokládají společné využívání uličního prostoru všemi uživateli. Řidiči mají v tomto
prostoru předepsanou maximální rychlost 20 km/hod. Parkování je povoleno pouze na místech k tomu
vyhrazených. Vjezd do obytné ulice je řešen buď formou zpomalovacího prahu, nebo zvýšeného obrubníku.
Dopravní zatížení by nemělo překročit intenzitu 140 voz/šp. hod.
Zóny s omezením rychlosti, tzv. zóny 30, představují ve srovnání s obytnou ulicí měkčí formu dopravního
zklidnění vybraných území. I zde je vhodné vstupy do oblasti zvýraznit vhodným stavebním řešením.

9.4

TURISTICKÉ TRASY, VAZBY NA ÚZEMÍ REGIONU
Jedná se o stezky, které jsou značeny klasickými značkami Klubu českých turistů

9.5

o

NS Po Hrázi Vrbenských rybníků

o

NS Člověk a krajina začíná v Nemanicích na autobusové zastávce a vede až do Rudolfova

o

Modrá turistická značka začínající v České Vrbné podél rybníků až k sídlišti Máj

o

Modrá turistická značka začínající na jižní zastávce České Budějovice a pokračující jižně podél

o

Červená turistická značka začínajíc v České Vrbné dále podél Vltavy na sever

o

Zelená turistická značka začínající na sídlišti Máj a pokračující pře Vlčí jámu, U Kaliště až na Kleť

INTENZITA PĚŠÍ DOPRAVY, HODNOCENÍ VZTAHU K SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Nejvyšší intenzity dopravy v Českých Budějovicích jsou v centrální oblasti. Jedná se hlavně o

spojnici nádraží s centrem města, v oblasti historického jádra a navazujícího Pražského předměstí.
Významnou roli hraje pěší doprava také v centrech městských čtvrtí - Lineckého předměstí, sídlišť ve Čtyřech
Dvorech a v Suchém Vrbném.
Tabulka 41 - Nejzatíženější úseky pěší dopravou
Název ulice (úsek)

Oblast

Chodců / 8h

Lannova třída (Na Sadech - Jeronýmova)

Brněnské předměstí

12 865

Lannova třída (Jeronýmova - Štítného)

Brněnské předměstí

12 110

Kanovnická (most - Kněžská)

Centrum

6 942

Krajinská (nám. Přemysla. Otakara II. - Hroznová)

Centrum

6 466

Matice Školské (Lidická třída - levý břeh Malše)

Linecké předměstí

6 250

Dvořákova (Žižkova třída - Lannova třída)

Brněnské předměstí

5 588

Kanovnická (nám. Přemysla Otakara II. - Kněžská)

Centrum

5 487

Nová (Jírovcova - Na Sadech)

Pražské předměstí

5 212
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Název ulice (úsek)

Oblast

Chodců / 8h

Park Na Sadech (Plachého - U Černé věže)

Pražské předměstí

5 049

Husova třída (Jaroslava Haška - zastávky MHD)

Pražské předměstí

4 805

Jírovcova (Riegrova - Nová)

Pražské předměstí

4 679
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Obrázek 46 - Kartogram pěší dopravy (Zdroj - IPOD)
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9.6

NEHODOVÉ LOKALITY
V letech 2011 a 2012 se v Českých Budějovicích stalo 93 nehod s účastí chodců.
Nejvyšší počet nehod s chodci je v křižovatce Strakonická x Plzeňská - 23 nehod, Husova x vjezd do Země

Živitelky a Na Sadech x Žižkova, obě 19 nehod. Ještě výraznější je tento jev na úseku Husovy mezi Mariánským
náměstím a Jiráskovým nábřežím, kde došlo k 51 nehodám a dále Branišovská a úsek Pražské mezi Nerudovou
a Pekárenskou shodně s 27 nehodami s nejzranitelnějšími účastníky provozu za 14 let.
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Obrázek 47 - Vyhodnocení nehodovosti 1999 - 2012 (Zdroj - SamDI)
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9.7

SWOT ANALÝZA - PĚŠÍ DOPRAVA
Cílem plánování udržitelného systému pěší dopravy by měla být:


Prostupnost území - síť pěší dopravy v zastavěném území, propojení pěších tras ve městě a jeho
okolí (tangenciální propojení okrajových částí města, návaznost městských tras na trasy
turistické), prostupnost zemědělské krajiny



Bezpečnost, přístupnost a atraktivita pěších tras a cílů - řešení křížení a souběhu pěších tras
s motorovou a cyklistickou dopravou, eliminace plošných a liniových bariér v území, vybavenost
mobiliářem v klíčových uzlech, značení tras pro specifické druhy sportovních a rekreačních aktivit,
atraktivita cílů



Informovanost veřejnosti - dostupnost aktualizovaných map a dalších informací, technické
vybavení pro digitální komunikaci s veřejností, interaktivní značení a informace v terénu (QR kódy)

9.7.1 Silné stránky


Konfigurace terénu



Hustá síť zastávek veřejné dopravy



Velmi dobré podmínky pro pěší chůzi



Probíhající plynulé rekonstrukce a úpravy jednotlivých ulic, parků a náměstí



Naučné stezky v dostupnosti MHD



Značené úseky rekreačních tras vhodné pro osoby na invalidním vozíku



Ekonomická výhodnost chůze a její prospěšnost na zdraví pro jedince



Možnosti překonání přírodních a technických bariér ve více místech než ostatní účastníci provozu

9.7.2 Slabé stránky


Náměstí Přemysla Otakara II není pěší zóna



Neexistence značených rekreačních tras navazujících na trasy značené KČT



Neprostupné bariéry pro chodce - některé rozsáhlé výrobní a skladové areály, neúměrně velké
plochy zemědělské výroby, oplocené zahrádkové kolonie, liniové bariéry dopravních staveb



Stav některých chodníků a pěších stezek není úplně vyhovující a nepřispívá k plynulosti pěší
dopravy (architektonické, terénní a další bariéry v podobě parkujících aut, špatný stavební stav),
nekvalitní provedení nových dlažeb v centru města



Pěší nedostupnost každodenní vybavenosti a rekreace v některých částech města, velké
vzdálenosti v důsledku velkého měřítka urbanistické struktury a funkční segregace ploch



Obtížná orientace v uliční síti zejména v okrajových částech města



Chybějící městský mobiliář - lavičky, přístřešky, informační tabule, odpadkové koše, bezbariérové
veřejné toalety v místě východisek cest (zastávky VHD, parkoviště)



Pohyb chodců na cyklostezkách, málo samostatných stezek pro cyklisty, kteří ohrožují bezpečnost
pěšího provozu



Chybějící bezbariérové úpravy
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Pomalost chůze a pohodlnost lidí, konkurence ostatních dopravních prostředků



Malé povědomí veřejnosti o prospěšnosti každodenní chůze na zdraví



Chybí účinný způsob vzdělávání chodců v oblasti bezpečnosti (chování a viditelnost chodců)



Chybí ucelené informace o existujících aktivitách a záměrech souvisejících s pěší chůzí



Zranitelnost chodců z důvodu neodstraněných dopravních závad (střety s ostatními účastníky
provozu)

9.7.3 Příležitosti


Zařazení zpracování návrhu ochrany důležitých pěších tras a uzlů do metodiky územního
plánování, do návrhu komplexních pozemkových úprav, rekultivace území, úprav nábřeží vodních
toků apod.



Dostavba tras před občanskou vybaveností



Čerpání dotací pro projekty bezbariérových úprav pěších tras



Plošná motivace k využívání pěších cest zvýšením atraktivity tras



Zavádění zón 30 v rezidenčních oblastech, zatraktivňování těchto oblastí pro pohyb pěších



Účinná osvěta zaměřená na zásady bezpečného chování a viditelnosti chodců



Odstraňování nebezpečných míst pro chodce – samostatné pěší trasy



Rekonstrukce stávajících nebezpečných přechodů pro chodce



Odstraňování závad v uličním prostoru z hlediska bezpečnosti provozu s vlivem na chodce

9.7.4 Hrozby


Výstavba liniových staveb bez znalosti průběhu významných pěších tras v řešeném území



Využívání přirozených koridorů podél vodních toků přednostně pro cyklisty



Zastavění parcel ležících na trasách plánovaného propojení významných pěších tras



Rušení značených přechodů pro chodce bez objektivního posouzení významu a frekvence
využívání pěší trasy, na které přechod leží



Ohrožená bezpečnost provozu pěších, zejména u tras vedených v přidruženém prostoru společně
s cyklodopravou (např. na chodnících, stezkách)



Agresivní jízda ostatních účastníku provozu (IAD, cyklisti) ohrožující bezpečnost chodců



Malý ohled na pěší dopravu při návrhu organizace dopravy, upřednostňování motorové dopravy
na úkor chodců



Snižování komfortu a bezpečnosti chodců na chodnících v důsledku parkování motorových vozidel



Nedostatek financí na dostatečné zatraktivnění pěších tras a údržbu mobiliáře



Celospolečenský tlak na rychlost, okamžité přemístění a preference rychlejších dopravních
prostředků



Výstavba nových části města tak, že meřítkem a charakterem prostředí budou pro pěší dopravu
neatraktivní (velké vzdálenosti, monofunkční využití území apod.)



Rostoucí docházková vzdálenost školek a škol - doprava dětí do škol a školek auty omezuje
možnost jejich přirozeného pohybu
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10 NÁKLADNÍ SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA, KOMBINOVANÁ DOPRAVA
10.1 SILNIČNÍ DOPRAVA

Obrázek 48 - Příklad omezení vjezdu nákladních vozidel 6t - ulice Pražská od Strakonické
V Českých Budějovicích je pro tranzitní nákladní dopravu povolen provoz po vybraných místních
komunikacích, které jsou převážně zároveň silnicemi I. a II. tříd. Dále je povolen vjezd na místní komunikace,
kde není intenzivní bytová zástavba. Výrazné omezení nákladní dopravy je v centrální části města, neboť řidiči
nákladních vozidel by např. průjezd okolo Hlavního nádraží využívali jako zkratku, což je nežádoucí. Zdrojová
a cílová nákladní doprava je vedena po trasách pro nákladní dopravu tak, aby zohledňovala potřeby dopravní
obsluhy průmyslových závodů a zároveň, pokud možno, respektovala ochranu obytných oblastí před
negativními vlivy dopravy. Dochází tedy k souběhu s trasami městské hromadné dopravy, což může být
zdrojem časových zpoždění spojů MHD.
Na území města je několik zón a oblastí s omezením vjezdu nákladních vozidel:
o

Pěší zóna

o

Komunikace se zákazem vjezdu vyznačených vozidel mimo vozidla zásobování do 3,5 t,

o

Komunikace se zákazem vjezdu vyznačených vozidel mimo vozidla zásobování do 6t,

Výkres omezení vjezdu pro vozidla d 3,5 t a 6t je samostatnou přílohou č. 6.
Omezení v centru města limitují dopravní kapacitu jak pro dopravu v pohybu, tak zejména pro dopravu
v klidu. Omezení vjezdu automobilům nad 3,5 t se Magistrát města České Budějovice hlavně snaží oprostit
centrum o celodenní zahlcenosti centra města zásobováním.
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City logistika
V současné době je uplatňována regulace dopravy v historickém centru Českých Budějovic. City logistika
není v Českých Budějovicích provozována.

10.2 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Železniční uzel v Českých Budějovicích je důležitou dopravní křižovatkou. Nejdůležitější železniční tratí,
která Českými Budějovicemi prochází, je trať č. 220 - České Budějovice (severní zastávka) - Benešov u Prahy.
Českými Budějovicemi projíždí 1 pár nákladních vlaků z Rakouska do Mladé Boleslavi s plechy (zpět
prázdný), jeden pár kontejnerových vlaků Koper - Praha-Uhříněves, jeden pár s chemií Lenzing - Beroun Rakovník (zpět prázdný) a jeden pár nákladního vlaku se dřevem Linz - Praha-Radotín (zpět prázdný).
V Českých Budějovicích končící (resp. začínají) nákladní vlaky s jednotlivými vozovými zásilkami:
o

2 vlaky z Kralup nad Vltavou (přes Prahu a Tábor)

o

2 vlaky z Brna (přes Havlíčkův Brod)

o

1 vlak z Nymburka (přes Havlíčkův Brod)

o

1 vlak ze Schwarzenau (přes Gmünd)

o

2 vlaky z Linze (přes Summerau)

o

2 vlaky z Plzně

o

1 vlak z Nového Sedla u Lokte (přes Plzeň) s uhlím (zátěž zřejmě pokračuje do Plané nad Lužnicí)

Kromě toho jezdí místní obsluha (manipulační nákladní vlak pro svoz a rozvoz zásilek) z Nové Vsi nad
Lužnicí a z Černé v Pošumaví.
V prostoru Hlavního nádraží již neprobíhá vlakotvorba v takovém rozsahu, jako v minulém století. Část
manipulačních kolejí je nevyužita, nebo slouží pouze pro odstav prázdných vagonů.

10.3 PŘEKLADIŠTĚ A LOGISTICKÁ CENTRA
10.3.1 Průmyslové zóny
V Českých Budějovicích se nachází průmyslová zóna Nemanice, Kněžské Dvory, Nedbalův Dvůr, Nové
Hlinsko. Tyto průmyslové zóny generují zvýšenou četnost nákladní dopravy v okolí. Model nákladní dopravy
je součástí kapitoly dopravní model.

10.3.2 Logistická centra
České Budějovice se samostatná logistická centra nenacházejí.
Mezi podniky, které vyvolávají zvýšený pohyb dopravy patří:
o

NICOTRANS a.s., Hlinská 457/2a, České Budějovice 4
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o

LAŠEK, spol. s r.o., U Sirkárny 658, České Budějovice 4

o

Motor Jikov, Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 3

o

Budvar K. Světlé 512/4, České Budějovice

o

ČSAD Jihotrans, Pekárenská 255/77, české Budějovice 4

o

Cargo Lloyd České Budějovice, s.r.o, Čechova 164/1

o

O.T.E.C. CR, s.r.o., Pekárenská 255/77

o

Spedpack České Budějovice, s.r.o., Nemanická 2721

o

Nákupní centra: Globus, Obi, Sconto, Tesco, Kaufland - tyto jsou hlavně zdrojem IAD

10.4 DISTRIBUCE ZBOŽÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA
Distribuce zboží v centru města není centralizována - citylogistika není zavedena. Vjezd do centra je
zakázán automobilům nad 3,5 t. Na vjezdech do zóny Centrum je osazena dopravní značka zákaz zastavení
s dodatkovou tabulkou dopravní obsluze zastavení povoleno 6-10 h a 18-20 h. I přes toto omezení se intenzita
automobilové dopravy okolo náměstí Přemysla Otakara II se pohybuje okolo 5 500 voz za 24/hod.

Obrázek 49 - Příklad omezení na Zóna centrum ulice F. A. Gerstnera

10.5 SWOT ANALÝZA - NÁKLADNÍ DOPRAVA
10.5.1 Silné stránky


Křižovatka významných evropských tras



Součástí 4. železničního koridoru



Postupné budování sytému páteřních silničních komunikací
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10.5.2 Slabé stránky


Nízká multimodalita v nákladní dopravě, absence logistických center a terminálů kombinované
dopravy



Časté a opakující se uzavírky a opravy komunikací, dlouhá doba oprav – důsledek intenzivní
nákladní dopravy



Nedodržovaní časového rozpětí určeného k zásobování



Absence citylogistiky



Vytíženost nákladní dopravy



Stále nedokončená dálnice D3 a absence odstavných ploch pro kamiony.



Malý počet parkovacích míst pro nákladní vozidla v průmyslových zónách.



Průjezd tranzitní nákladní dopravy zastavěným územím města



Tranzitní nákladní doprava negativně přispívá ke vzniku kongescí

10.5.3 Příležitosti


Vytvářet lepší podmínky pro zásobování obchodů v centrální části města (zvýšit počet parkovacích
míst pro zásobování a taky umožnit zákazníkům, aby si naložili zakoupené zboží do auta; umožnit
krátkodobé stání na chodníku, časová změna možnosti zásobování)



Lepší koordinace termínů oprav komunikací ve správě různých subjektů, zrychlení oprav a
zkrácení doby uzavírek komunikací – omezení provozu objízdných tras, které nejsou dostatečně
kapacitní



Dobudování páteřní komunikační sítě a převedení nákladní automobilové dopravy na tyto trasy



Vymístění nákladní dopravy z centrální části města – další omezení vjezdu nákladních vozidel

10.5.4 Hrozby


Odliv obchodních aktivit z centrální části města do oblastí s lepšími podmínkami k zásobování



Nedodržování zákazů vjezdu pro nákladní dopravu v důsledku absence vhodných alternativních
tras



Zpomalení výstavby silniční infrastruktury a zachování stávajícího stavu dopravy



Další převedení nákladní dopravy z železnice na silnici



Nezavedení systému citylogistiky v centrální části města (malý zájem, nenalezení vhodné lokality
pro centrální sklad)



Výstavba dalších logistických center v nevhodných lokalitách z hlediska dopravní obsluhy
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11 LETECKÁ DOPRAVA
V okolí řešeného území a na území města České Budějovice se nachází veřejné vnitrostátní a neveřejné
mezinárodní letiště (letiště České Budějovice a letiště Hosín) a 2 neveřejné vrtulníkové letiště, která slouží
pro potřeby letecké záchranné služby (u Nemocnice České Budějovice, na letišti České Budějovice):
Letiště České Budějovice
Jihozápadně od města v katastru obce Planá leží veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní Letiště
České Budějovice. Je to bývalé vojenské letiště kategorie 4C, u něhož se plánuje civilní mezinárodní využití po
výstavbě terminálu. První etapa modernizace proběhla v roce 2010, další následovala na přelomu let
2015/16.
Letiště České Budějovice se nachází 6,5 kilometrů jihozápadně od centra Českých Budějovic. Ze silnice I/3
(E 55) ve směru na Dolní Dvořiště uprostřed obce Planá je nutné odbočit vpravo přímo k hlavnímu vchodu do
kasáren, který slouží také jako vjezd do areálu Letiště České Budějovice. V uzavřeném areálu Letiště České
Budějovice je omezený počet parkovacích míst, která jsou vyznačena dopravním značením. K areálu Letiště
České Budějovice jezdí linka číslo 19 Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.. Příjezdy a odjezdy
autobusů se řídí platným jízdním řádem. Společnost Jihočeské letiště České Budějovice může svým klientům
zajistit dopravu mimo areál letiště prostřednictvím TAXI.
Kódové označení je 4 C (délka dráhy větší než 1800 m, pro letadla s rozpětím křídel od 24 m až do, ale ne
včetně 36 m a vnějším rozchodem kol hlavního podvozku od 6 m až do, ale ne včetně 9 m).

Obrázek 50 - Mapa letiště (Zdroj www.airportcb.cz)
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Obrázek 51 - Schéma příletu (Zdroj www.airportcb.cz)
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Obrázek 52 - Situační plán (Zdroj www.airportcb.cz)

11.1 SWOT ANALÝZA - LETECKÁ DOPRAVA
11.1.1 Silné stránky


Dobrá poloha letiště České Budějovice v blízkosti města zlepšující dostupnost

11.1.2 Slabé stránky


Nízká četnost spojů



Špatné připojení letiště na silniční síť



Neleží v katastru Českých Budějovice

11.1.3 Příležitosti


Nabídnout spojení do poptávaných destinací - nejedná se prioritně o službu, kterou poskytuje
letiště



Návrat sídla letecké záchranné služby do katastru města České Budějovice



Budování dostatečné informovanosti a povědomí o letecké dopravě - tolerance, porozumění
veřejnosti pomocí kampaní, školení, seminářů a jednoduché dostupnosti informací

11.1.4 Hrozby


Omezení provozu letiště z důvodu nerentabilnosti



Silná konkurence mezinárodních letišť v okolí
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12 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU, INFORMAČNÍ A DOPRAVNĚ TELEMATICKÉ
SYSTÉMY
12.1 STAV INFRASTRUKTURY A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
12.1.1 Modernizace křižovatek a přechodů pro chodce
Na území města České Budějovice se aktuálně nachází 45 světelně řízených křižovatek, 9 signalizovaných
přechodů pro chodce. Na řídící ústřednu je napojeno celkem 47 řadičů z 55 vybudovaných. V několika
posledních letech probíhá postupná modernizace stávajících SSZ, v plánu je také výstavba nových světelně
řízených křižovatek a signalizovaných přechodů pro chodce. Rozvojové plány jsou zpracovány v souvislosti
s pokračující dostavbou základního komunikačního systému města a postupným zprovozňováním vybraných
aktivit dle UP.
V současné době jsou v provozu na mnoha místech v Českých Budějovicích zařízení SSZ déle než 15 let
(životnost zařízení SSZ je 10 - 15 let) - SSZ starší více než 15 let je 15, SSZ starší více než 10 let je 30.
V uplynulém období byla provedena modernizace SSZ křižovatky Nádražní x Rudolfovská, Mánesova
x Lidická, Mariánské náměstí a Mánesova x Boženy Němcové. Mezi nově zprovozněné SSZ patří Nádražní
x Žižkova, Husova třída x přechod výstaviště, Husova x Jar. Haška, Dobrovodská x Plynárenská a Dobrovodská
x U Lávky.
Prioritou nových i optimalizace stávajících řešení je zavedení oblastního řízení s dopravně závislým řízením
pomocí vzdálených detektorů, dobudování dynamického řízení vybraných křižovatkových uzlů a také
funkčního systému preference povrchové veřejné dopravy na vybraných křižovatkách. Rovněž se připravuje
systém informačních tabulí na hlavních komunikacích.

12.1.2 Preference MHD - vozidlové systémy
Preference MHD na území města České Budějovice je v současnosti řešena formou vyhrazených jízdních
pruhů a vyhrazených směrů jízdy z některých společných jízdních pruhů. Detekce vozidel MHD probíhá
formou indukčních smyček nebo videodetekce. V roce 2013 byl v rámci přípravy projektu Koridor MHD
připraven návrh konceptu dynamické preference na SSZ křižovatkách s využitím datové komunikace (vozidlo
- řadič) prostřednictvím digitální radiové sítě. Tento systém zatím nebyl realizován z důvodu neexistence
příslušné datové sítě a vybavení vozidel a řadičů SSZ. Část řadičů SSZ křižovatek je však již radiovým modulem
vybavena a další se budou výhledově vybavovat. Na straně vozidel proběhly úspěšné pilotní testy s jedním
autobusem a jedním trolejbusem. V přípravě je nyní výběrové řízení (s využitím dotací EU) na modernizaci
radiové sítě a informačního a odbavovacího systému MHD (modulárně rozšiřitelný systém s možností
připojení dalších subjektů). V rámci tohoto projektu bude řešena i technologie pro komunikaci vozidlo - řadič
(a zpět). Cílovým stavem preference vozidel hromadné dopravy na českobudějovické síti pozemních
komunikací by mělo být také zapojení vozidel ostatních dopravců (regionální a dálkové autobusy) do tohoto
systému.
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Protichůdné zájmy jednotlivých účastníků provozu z pohledu SSZ znamenají nemožnost vyhovět všem
současně. Nesprávné nastavení SSZ může mít za následek zhoršení pohybu dopravního proudu včetně
pohybu MHD v některých směrech. Pro další využití je tedy nutné programové vybavení řadičů provést
s vysokou odbornou péčí a před nasazením do ostrého provozu provést modelové výpočty a simulace.
Jednotkou aktivní preference je vybaveno 12 řadičů světelné signalizace, jedná se o lokality Dlouhá louka
x Husova, Husova x Jar. Haška, Mariánské náměstí, - přechod Poliklinika Sever, Rudolfovská x Na Sadech,
Senovážné nám., Žižkova x Novohradská, Nádražní x Žižkova, Dobrovodská x Plynárenská, Dobrovodská x U
Lávky, - Mánesova x Lidická a Husova třída x přechod výstaviště. V letošním roce se připravuje osazení
jednotek preference MHD na křižovatkách Nádražní x Průmyslová a Průmyslová x Dvořákova.

Obrázek 53 - Preference autobusu/trolejbusu

12.1.3 Inteligentní zastávky MHD
Na území města České Budějovice se v současné době nachází 402 označníků zastávek městské hromadné
dopravy. Z toho v Českých Budějovicích 257, ostatní jsou v okolních obcích. V polovině roku 2009
byla zahájena realizace projektu „Informační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích“ jehož
výsledkem bylo vybavení celkem 73 zastávek moderními označníky s digitálními displeji, které cestujícím
kromě data a přesného času zobrazují informace o skutečných časech příjezdů vozů MHD podle jednotlivých
linek. Mimo těchto základních informací lze na displeje označníků zaslat z dispečinku DPmČB také textové
provozní informace týkající se provozu MHD, např. o komplikacích v dopravě, apod. Označníky jsou
integrovány také do varovného informačního systému obyvatelstva VISO. Součástí informačního systému je
také několik velkoplošných obrazovek umístěných v přestupních uzlech (Mercury, Metropol, Čtyři Dvory) a
informační kiosky. V rámci dotačních projektů pro nové programovací období (2014 - 2022) je nyní připraven
projekt na rozšíření stávajícího stavu inteligentních zastávek o dalších cca 80 označníků.
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Obrázek 55 - Informační tabule Mercury centrum

Obrázek 54 - Označník zastávky MHD

12.1.4 Kamerový dohledový systém
Důležitým zdrojem informací dopravně bezpečnostního charakteru, jsou informace z kamerových
systémů. Zkušební provoz dohlížecího kamerového systému v Českých Budějovicích byl spuštěn 2006. Ostrý
provoz byl poté zahájen v 2007. Původní systém obsahoval celkem 23 kamer, 17 z nich bylo umístěno po
doporučení Policie v problémových oblastech s častou trestnou či přestupkovou činností, jedna kamera
aktuálně slouží pro monitorování fotbalových zápasů na stadionu Dynamo. Zbytek kamer (5 kusů) byl
situován na vybraných komunikačních tazích města.
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Obrázek 56 - Kamerový dohled Náměstí Přemysla Otakara II.
V roce 2008 byl kamerový systém rozšířen o další čtyři kamery, z toho dvě přibyly v lokalitě sídliště Máj.
V roce 2010 byla instalována kamera na křižovatce u Viaduktu, v roce 2011 byly instalovány kamery na
obchodním centru IGY a na panelovém domě u Palackého náměstí. Další rozšíření kamerového systému bylo
uskutečněno v prosinci 2012. V tomto roce byl systém rozšířen o dva snímací body v zájmové oblasti Lannovy
třídy u vlakového nádraží a v okolí ubytovny „TRIVAL“ v ulici Okružní. V roce 2013 byl kamerový systém
rozšířen o další kameru na Mariánském náměstí, současný počet kamer zařazených do dohledového systému
tak činí 33 kusů.
Budoucnost kamerového systému na území města České Budějovice spočívá nejen v modernizaci
stávajícího systému, ale i v jeho rozšíření do dalších lokalit. Výhledově by se mělo jednat o stavebnicový
systém, který bude zaštiťovat nejenom dopravní dohled (pro potřeby dopravněinženýrského rozhodování) a
kamerovou detekci dopravních excesů (měření úsekové rychlosti, zařízení pro zjišťování jízd vozidel na
červenou), ale také monitoring bezpečnostní situace v rizikových oblastech města, na parkovištích, apod.
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Obrázek 57 - Nasazení kamerového systému na území města ČB (Zdroj - mpolicie.c-budejovice)

12.1.5 Parkovací systémy a naváděcí systémy parkovišť
V současné době není ve městě České Budějovice proměnný naváděcí systém na parkoviště. Ve městě se
nachází navádění na vybraná parkoviště pomocí pevných dopravních značek (P- centrum, P- OC Družba, PMercury Centrum atd.)
Problematika dopravy v klidu je zpracována popsána v samostatné kapitole.
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Obrázek 58 - Příklad pevného navádění na parkoviště ulice Nádražní

12.1.6 Preventivní a represivní systémy
Mezi represivní telematické systémy lze počítat technologie umožňující tzv. úsekové měření rychlosti
vozidel a záznam jízdy na červenou na světelně signalizovaných křižovatkách. Preventivním systémem je poté
zobrazování rychlosti řidičům vozidel překračujících povolené limity bez zpětného postihu řidičů. Na území
města České Budějovice se v současné době nacházejí informativní přenosné měřiče rychlosti (např. aktuálně
instalováno v lokalitách Nemanice- Pražská vjezd od Prahy, Modrý most). Represivní systém měření rychlosti
a průjezdu na červenou se v Českých Budějovicích nenachází.

Obrázek 59 - Preventivní opatření - měřený úsek - Modrý most
Určená místa Policií ČR měření rychlosti pro Městskou policii České Budějovice (Zdroj - mpolicie.cbudejovice.cz)
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o

Branišovská, v celém úseku - obousměrně 7:00

19:00

o

E. Rošického, úsek Zavadilka obousměrně

19:00

o

Husova třída, Strakonická - k Carovi, obousměrně

7:00

o

Krajinská, úsek Hradební - Hroznová

7:00

10:00

o

Novohradská, v celém úseku, obousměrně 7:00

19:00

o

O. Nedbala, úsek J. Opletala - O. Ostrčila

7:00 - 19:00

o

Osiková, úsek Jasmínová - Kališnická

7:00

o

U Lesa, úsek Branišovská - J. Bendy obousměrně

7:00

o

Lidická, v celém úseku, obousměrně

7:00

19:00

o

Rudolfovská v celém úseku obousměrně

7:00 - 19:00

o

Pražská, úsek U Čertíka - točna MHD

7:00

o

Litvínovická, úsek kynologický klub, obousměrně

o

Biskupská, úsek nám. Př. Otakara II - Zátkovo nábřeží, obousměrně 7:00

o

Plavská ul., úsek od železničního přejezdu Jižní zastávka - hranice města, obousměrně 7:00

7:00

19:00

19:00
19:00

19:00
7:00

19:00
19:00

19:00
o

Ledenická ul., úsek od Dobrovodské ul. - hranice města, obousměrně 7:00 19:00

o

Kněžské Dvory, ul. A. Tragera, obousměrně v celé její délce až po hranice města ČB 7:00
19:00

o

J. Hůlky v celém úseku - obousměrně 7:00 19:00

o

Jiráskovo nábřeží v celém úseku - obousměrně

o

Ul. Hlinská v celé délce

o

Prostor autobusového nádraží České Budějovice

7:00

19:00

7:00

19:00

o

Ul. Pekárenská v úseku mezi ul. Pražská - Nádražní 7:00

19:00

o

Ul. E. Rošického v celém úseku obousměrně

7:00

19:00

o

Ul. M. Horákové v celém úseku obousměrně

7:00

19:00

o

Ul. B. Němcové v celém úseku obousměrně 7:00

19:00

o

Ul. Dukelská v celém úseku obousměrně

7:00

19:00

o

Ul. L. Kuby v celém úseku obousměrně - ZŠ 7:00

19:00

7:00

19:00

12.1.7 Meteosystémy
Významným zněčišťovatelem ovzduší na území města České Budějovice je mimo stacionárních zdrojů také
automobilová doprava. Škodlivé látky pocházející z výfukových plynů, případně částice sekundárně
emitované pohybujícími se vozidly, působí negativně nejenom na zdraví obyvatel a návštěvníků města, ale
významně přispívají také k prohlubování vlivu skleníkovému efektu. Vlivem častého omezování plynulosti
dopravy a postupného rozšiřování kolon a kongescí do dalších oblastí města se problematika znečištění
ovzduší stává čím dál tím více aktuální. Z tohoto důvodu je důležité zajištění kontinuálního sledování stavu
ovzduší pomocí kvalitního monitoringu moderních meteostanic a průběžné vyhodnocování těchto dat.
Meteostanice v rámci telematického systému lze v dnešní době využívat i jako detektory zhoršených
klimatických podmínek či výskytu námrazy (náledí) na vozovce. V případě jejich osazení hlukoměry mohou
sloužit i pro monitoring akustické situace.
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Obrázek 60 – Zákres meteosystémů do mapy města

12.1.8 Dopravní informační a řídící centrum České Budějovice
Řízení dopravy a sběr vybraných dopravních informací na území města České Budějovice se dnes odehrává
na platformě Dopravní řídící ústředny (DŘÚ) VRS 5000 situované v objektu Městské Policie (MP) České
Budějovice. Ústředna byla vybudována v roce 2010 nákladem cca 4,15 mil. Kč. Dodávka SW DŘÚ obsahovala
modul manuálního řízení SSZ, dále provozní deník SSZ, plán města, modul dopravního zatížení, intenzity
dopravy, statistiky provozního řízení, databanky poruchových hlášení a komunikační server řízení dopravy.
Další náklady, spojené s vybudováním a zprovozněním přenosové sítě (realizace propojení křižovatek s DŘÚ),
činily cca 2,5 mil. Kč. Provoz MHD a distribuce příslušných provozních dat je aktuálně řízen z pracoviště
dispečinku MHD situovaného v Depu MHD. Zásadní přestavba centrálního dispečerského pracoviště DPmČB
proběhla v roce 2006. V současné době se připravuje nové integrované dopravní informační a řídící
centrum.
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Obrázek 61 - Modernizované centrální dispečerské pracoviště DPmČB (Zdroj - DPmČB)

12.1.9 Dopravní portál města Českých Budějovic
Město České Budějovice disponuje webovým geoportálem, který zajišťuje dostupnost informací o nabídce
volnočasových aktivit ve městě, o plánovaném rozvoji i o vybrané existující městské infrastruktuře.
V neposlední řadě poskytuje geoportál také vybrané informace týkající se aktuální dopravní situace v Českých
Budějovicích a na hlavních příjezdových trasách. Díky modulu dopravní info je tak již dnes možné zjišťování
informací o objízdných trasách stávajících uzavírek, o zavedené náhradní dopravě, případně o aktuální
hustotě provozu na městském okruhu.
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Obrázek 62 - Webové rozhraní pro poskytování dopravních informací (Zdroj - cbgis.cbudejovice.cz/giscb)

12.2 SWOT ANALÝZA - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU
12.2.1 Silné stránky


Existence řídícího a informačního systému MHD



Postupné zavádění návěstidel s LED svítidly - úspora elektrické energie, pokles poruchovosti
(přepálení vlákna žárovky)



Preference MHD je zaváděna u všech rekonstrukcí a do nových zařízení SSZ



Dynamický způsob řízení SSZ je zavedena na 53 z 55 SSZ (2 SSZ jsou řízeny pomocí pevného plánu
s výzvou (volitelné přechody na výzvu)



Aktivní přístup Magistrátu města k zavedení telematických systémů v dopravě

12.2.2 Slabé stránky


Pomalá rekonstrukce SSZ a zavádění preference MHD na SSZ z důvodu procesních průtahů v
rámci schvalování příslušných dotačních titulů.



Vysoké stáří SSZ



Nedostatečné informace o dopravě

12.2.3 Příležitosti


Zavedení nejmodernějších způsobů řízení SSZ a systému preference VHD na všech křižovatkách
řízených SSZ



Nahrazení zbylých 2 SSZ s pevným řízením novějšími zařízeními s dynamickým řízením provozu



Obnova zastaralých zařízení SSZ



Čerpání dotací na rozvoj v oblasti dopravní telematiky



Realizace systému navádění na parkoviště
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Jedna informační aplikace za celé město s možností nastavení uživatelských preferencí



Možnost realizace Strategických detektorů



Vznik navádění na systém objízdných tras



Možný vznik systému vysokorychlostního vážení vozidel



Možný vznik systému pro podporu nemotoristické dopravy



Možný vznik systému Floating car data



Možný vznik kooperativního systému C - ITS



Rozšíření kamerového systému pro sledování dopravy



Vybudování dopravního a řídícího centra



Budování dostatečné informovanosti a povědomí organizaci a řízení provozu - tolerance,
porozumění a nadšení veřejnosti pomocí kampaní, školení, seminářů a jednoduché dostupnosti
informací

12.2.4 Hrozby


Nesprávné nastavení SSZ vlivem protichůdných zájmů účastníků schvalovacího procesu



Nedostatek finančních prostředků na telematické systémy
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13 IDENTIFIKACE MOŽNÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ
Přehled možných finančních zdrojů (rozpočty, fondy, soukromé zdroje) na úrovních EU, národní, krajské
a na úrovni města pro období přípravy a realizace aktivit projektu
Zdroje financování dopravy (příprava, realizace i provoz) je možné rozdělit na veřejné a alternativní.
o

Veřejné zdroje

o

Státní rozpočet (SFDI, SFŽP)

o

Krajský rozpočet (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.)

o

Rozpočet města

o

Mimorozpočtové zdroje veřejných financí (evropské podpůrné fondy a programy)

o

Alternativní zdroje

o

Úvěry

o

Leasing

o

Vybírání přímých poplatků za použití infrastruktury

o

Projektové financování za účasti soukromého kapitálu - PPP

Primárně je v ČR dopravní infrastruktura financována z veřejných zdrojů, proto následující přehled uvádí
právě tyto zdroje.

13.1 STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) byl zřízen zákonem 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 s
účinností k 1. 7. 2000. Jeho účelem je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních
dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby Fond dále
poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní
infrastrukturu. Jeho rozpočet je každoročně schvalován vládou a Poslaneckou sněmovnou PČR. 7. 12. 2016
byl schválen návrh rozpočtu SFDI pro rok 2017 s výhledem pro roky 2018 a 2019.
Rozpočet roku 2017 vychází ze směrných čísel Ministerstva financí ČR v celkové výši 49 mld. Kč národních
zdrojů. Při zapojení předpokládaného převodu finančních prostředků SFDI ke konci roku 2016 rozpočet
pracuje s celkovými národními zdroji ve výši 52 mld. Kč. Převody prostředků vzniknou především díky
dodatečné dotaci z Ministerstva financí na konci roku 2016, kterou bude možné zapojit do výdajové strany
rozpočtu až v roce 2017. Se zapojením prostředků EU ve výši 30,1 mld. Kč (včetně souvztažného navýšení
příjmů a výdajů ve výši 10,6 mld. Kč) činí pro rok 2017 celková výše navrženého rozpočtu 82,1 mld. Kč, a to
včetně souvztažného navýšení příjmů a výdajů OPD 2014-2020.
Tabulka 42 - Výdaje SFDI do dopravní infastruktury 2017
Dopravní infrastruktura – I. účetní okruh
Celkem
Pozemní komunikace
Dráhy
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Národní výdaje celkem
v mil. Kč
51 507
29 703
20 430
154

Dopravní infrastruktura – I. účetní okruh
Vodní cesty
Příspěvky SFDI*

Národní výdaje celkem
v mil. Kč
555
819

*Příspěvky poskytované SFDI zahrnují výdaje na poskytování příspěvků včetně dodatečně zařazených nových
oblastí financování SFDI - nové technologie, bezpečnost a zklidnění dopravy, cyklostezky, multimodální
překladiště, tzv. křížení účelových komunikací s nadřazenou sítí, vybavení letišť technickými prostředky k
ochraně před protiprávními činy, zlepšení řízení dopravního provozu.
Tabulka 43 - Přehled celkových národních výdajů podle zákona o SFDI v roce 2017
Výdaje rozpočtu

v mil. Kč

celkem

52000

běžné výdaje

28 093

kapitálové výdaje

23 907

Dle účelu fondu z toho:
výstavba, modernizace, opravy, údržba nebo správa
silnic nebo dálnic
výstavba nebo modernizace drah, s výjimkou lanových
drah, které neslouží k zajišťování
dopravní obslužnosti, výstavba nebo modernizace zařízení
služeb nebo oprav, údržba
nebo provozování celostátních nebo regionálních drah
nebo zařízení služeb
výstavba, modernizace, opravy, údržba nebo správa
dopravně významných
vnitrozemských vodních cest nebo movitých nebo
nemovitých věcí užívaných za účelem
provozování přístavu ve Spolkové republice Německo
ve městě Hamburk, které jsou ve
vlastnictví České republiky nebo které má Česká republika
v pronájmu na dobu delší než 10 let
průzkumné nebo projektové práce anebo studijní nebo
expertní činnosti v oblasti
výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury
uvedené výše,
opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti
dopravy nebo opatření ke
zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností
pohybu nebo orientace
výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo
zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na
místních komunikacích
zavedení nebo provozování systému elektronického
mýtného
výstavba, modernizace nebo opravy multimodálních
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26 539

20 430

555

129

250

150
3 164
70
155

Výdaje rozpočtu
překladišť nebo jejich napojení na
dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy
nebo dopravně významné vnitrozemské
vodní cesty
výstavba, modernizace, nebo opravy místních komunikací
nebo veřejně přístupných
účelových komunikací v místech, kde stavební objekty
těchto místních komunikací nebo
veřejně přístupných účelových komunikací kříží dálnice,
silnice, celostátní nebo
regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské
vodní cesty, nebo opravy
staveb vodních děl, jimiž bylo v souvislosti s výstavbou,
modernizací nebo opravou
dálnice, silnice nebo celostátní nebo regionální dráhy
upraveno, změněno nebo zřízeno
koryto vodního toku
náklady související s vybavením letišť technickými
nebo obdobnými prostředky
sloužícími k ochraně civilního letectví před
protiprávními činy
náklady na činnost SFDI – např. emise a distribuce
dálničních kuponů
ostatní náklady na činnost SFDI vč. přípravy PPP
projektů

v mil. Kč

200

20

304
189

Tabulka uvádí předpokládané výdaje rozpočtu SFDI v členění ve shodě s účelem fondu a podle jednotlivých
akcí v relevantních oblastech pro období roku 2017.
Všechny projekty zařazené do rozpočtu musí splňovat definované podmínky, např. platný záměr projektu,
schvalovací protokol pro financování z operačního programu Doprava (OPD) nebo CEF (Connecting Europe
Facility - Nástroj pro propojení Evropy) a další náležitosti.

13.2 STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SFŽP
Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným
finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických
nástrojů pro plnění:
o

závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí,

o

závazků vyplývajících ze členství v Evropské unii,

o

Státní politiky životního prostředí.
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Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb., na který navazují
prováděcí předpisy - Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, Směrnice Ministerstva životního prostředí o
poskytování finančních prostředků z Fondu a Přílohy Směrnice, které upravují podmínky pro poskytování
podpory pro příslušné období.
Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek
životního prostředí (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy, poplatky za znečištění
ovzduší, poplatky za ukládání odpadů) a s tím spojených splátek poskytnutých půjček a jejich úroků. O použití
finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení
poradního orgánu - Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.
Státní fond životního prostředí je též zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu
Infrastruktura a od roku 2007 pro Operační program Životní prostředí.
Fond zajišťuje zejména:
o

příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a s tím spojenou konzultační a
poradenskou činnost,

o

vyhodnocování žádostí a přípravu návrhů pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra,

o

smluvní agendu pro poskytování podpory, agendu smluvního ručení za poskytované půjčky,

o

uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžného sledování účelu použití
prostředků,

o

závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů a
případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí
podpory nebo porušení rozpočtových pravidel.

Projekty realizované v rámci SFŽP v Jihočeském kraji (např.):
o

Digitální povodňové plány, zřízení hlásného profilu a doplnění sítě VISO pro České Budějovice

13.3 ROZPOČET PRO JIHOČESKÝ KRAJ, SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOČESKÉHO KRAJE, P. O.
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 20. jednání dne 17. 12. 2015 Rozpočet Jihočeského
kraje na rok 2016 usnesením č. 377/2015/ZK-20 ve znění:
o

rozpočet Jihočeského kraje na rok 2016 s celkovými příjmy 11 074 846 500 Kč, celkovými výdaji
11 699 878 500 Kč a schodkem 625 032 000 Kč,

o

úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 275 000 000 Kč,

o

zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 900 040 800 Kč prostřednictvím financování,
z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 727 021 840 Kč,

o

závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního
rozpočtu ve výši 517 059 200 Kč,

o

závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 906 836 000 Kč
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Jihočeský kraj spolu se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje plánuje v letošním roce provádět opravy
a modernizace vybraných úseků silnic II. a III. třídy, rekonstrukci mostů, opěrných zdí apod. Tyto stavební
akce jsou hrazeny jak z rozpočtů Jihočeského kraje a Správy a údržby silnic Jčk, tak i z evropských finančních
prostředků (zejména Integrovaného operačního programu) a prostředků SFDI.

Obrázek 63 - Investiční akce 2016 (Zdroj - www. kraj-jihocesky.cz)

13.4 ROZPOČET MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Pro rok 2016 dosáhne rozpočet příjmů 1.720.373 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů výše 1.777.863 tis. Kč a
financování 57.490 tis. Kč. Schodek rozpočtu je kryt výhradně zapojením finančních prostředků z minulých
let.
Vývoj výdajů a příjmů města České Budějovice ilustrují následující grafy.
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Obrázek 64 - Rozpočet města České Budějovice dle odborů (Zdroj - www. c-budejovice.cz)
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Tabulka 44- Rozpočet města - kapitálové výdaje - velké akce - výběr (Zdroj - www.c-budejovice.cz)
Akce

Název

6805
6816
6817
6843
6897
6898
6899
6948
6955
6982

Přeložka silnice II/156 a II/157
Stavební úpravy ulic
Rekonstrukce mostů a lávek
Propojení ulic M.Horákové - Strakonická
Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa
Hlinský přivaděč - 1.etapa, PD
Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD
Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)
Cyklostezka Včelná
Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor

RS
(v tis. Kč)
2 000.00
38 500.00
0.00
7 000.00
2 000.00
0.00
2 000.00
0.00
0.00
0.00

RU
Skutečnost
%SK k RU
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
8 860.00
0.25
0.00
61 328.57 24 880.84
40.57
5 960.00 1 742.36
29.23
7 225.00
240.79
3,33
1 273.00
0.00
0.00
1 225.00
0.00
0.00
2 433.00
0.00
0.00
7 960.00 5 978.57
75.11
363.00
0.00
0.00
27 910.00
376.80
1,35

13.5 EVROPSKÉ PODPŮRNÉ FONDY A PROGRAMY
O evropské dotace je možné žádat v rámci vyhlašovaných programů vždy v sedmiletém programovém
období. Roky 2014 a 2015 představují roky přelomové, neboť dochází k dočerpávání dotací ze skončeného
programové období 2007 - 2013 a je třeba připravit projekty pro čerpání finančních prostředků z aktuálního
programového období 2014 - 2020. Při čerpání evropských dotací je třeba mít na zřeteli fakt, že náklady
projektu financovaného z evropských fondů jsou, až na výjimky, propláceny zpětně, tudíž minimálně část
projektu musí příjemce dotace v době realizace projektu financovat z vlastních zdrojů.
Programy pro programové období 2014 - 2020 byly stanoveny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28.
listopadu 2012, zastřešujícím dokumentem je Dohoda o partnerství. Finální podoba této Dohody, obsahující
mimo jiné alokace jednotlivých operačních programů, byla vládou schválena usnesením 242/2014, poté byl
dokument formálně předložen Evropské komisi. Na základě výsledků formálního vyjednávání byla v srpnu
2014 schválena Dohoda o partnerství ze strany Evropské komise.
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V rámci programového období 2014 - 2020 bylo pro Českou republiku vyčleněno z evropských fondů
téměř 24 miliard EUR. Mezi hlavní změny tohoto programového období v porovnání s minulým obdobím patří
snížení počtu programů - místo původních sedmi regionálních operačních programů (ROPů) došlo k ustavení
jednoho Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Zároveň Ministerstvo pro místní rozvoj
značně zjednodušilo a sjednotilo podávání žádosti o evropské dotace zavedením jednotného a plně
elektronického systému, což pro žadatele představuje snazší cestu k evropským penězům.

13.6 IROP - INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
V rámci tohoto programu jsou vypsány následující výzvy, které je možno aplikovat v rámci rozvoje mobility
a silniční sítě v řešeném území:
Výzva č. 1 - Vybrané úseky silnic II. a III. tříd. (termín podání žádostí do 31. 3. 2017) Cílem je podpora
projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných
úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.
Výzva č. 24 - Výstavba a modernizace přestupních terminálů (termín podání žádostí do 2. 9. 2016). Výzva
je zaměřena na podporu dvou hlavních aktivit na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, a
rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako
prvků podporujících multimodalitu.

13.7 OPD - OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA II.
Operační program Doprava (OPD) přispívá k plnění Dohody o partnerství dokončení napojování dalších
regionů ČR na strategickou dopravní infrastrukturu zajišťující podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti
příslušných regionů postavené na mobilizaci jejich vnitřních faktorů. Cílem OPD je zajistit urychlení rozvoje
páteřních komunikací v ČR z důvodu zajištění udržitelné konkurenceschopnosti ČR a dokončení napojování
dalších regionů ČR na strategickou dopravní infrastrukturu zajišťující podmínky pro zvyšování
konkurenceschopnosti příslušných regionů. Program je zaměřen primárně na dopravní infrastrukturu.
Řídícím orgánem programu v ČR je Ministerstvo dopravy ČR, zprostředkujícím subjektem pro implementaci
je SFDI. OPD 2014 - 2020 navazuje na předchozí OPD 2007 - 2013. Stejně jako v minulém programovém
období je OPD operačním programem s nejvyšší finanční alokací, která činí 4,7 mld. EUR z celkových 22 mld.
EUR.

13.8 CENTROPE
Úmysl vytvořit nové středoevropské regionální uskupení byl představiteli 14 měst a regionů 4 sousedících
zemí (Rakouska, Maďarska, Slovenska a České republiky) poprvé deklarován v září 2003 na konferenci v
Kittsee. Středoevropský nadnárodní region CENTROPE je prostorem k životu a práci pro více než šest a půl
miliónu obyvatel. Nezbytné základy, které měly umožnit zahájení intenzivní přeshraniční spolupráce, byly
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položeny v rámci projektu Interreg IIIA. Dva zrcadlové projekty BAER pomohly proměnit ideu v reálnou a
vytvořily první hmatatelné výsledky.
V rámci CENTROPE byl vytvořen program Evropské unie Nadnárodní spolupráce - CENTROPE CAPACITY.
Cílem je formovat prosperující středoevropský region, využívat společných příležitostí a možností pro
hospodářský rozvoj, trvalý růst a udržení kroku s konkurenčními lokalitami v rámci EU. Oficiálně došlo k
ukončení projektu koncem roku 2012 a dále pokračuje projekt CENTROPE 2013+, jehož klíčovým cílem je
vytvoření takové lokality, která bude viditelná globálně a díky tomu i úspěšnější z hlediska hospodářského
růstu a trvalé prosperity. Projekt je financován za účasti veřejného a soukromého sektoru a podporován ze
strany EU.
Další cíle stanovené prostřednictvím CENTROPE 2013+:
o

snadná mobilita pracovní síly,

o

vzdělávání pro konkurenceschopnost,

o

rozvoj lidského kapitálu.

o

Cíle a projekty v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury:

o

rozvoj a zkapacitnění, modernizace hlavní železniční sítě - vysokorychlostní spojení Vídeň - Letiště
Vídeň - Bratislava - Letiště Bratislava (TEN-T), železniční uzel Brno,

o

rozvoj, modernizace hlavní silniční sítě,

o

řeka Dunaj jako vodní cesta,

o

multimodalita v rámci přeshraniční veřejné dopravy a zavedení přeshraničních, sub-regionálních
či regionálních multimodálních jízdenek a karet

13.9 PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE
Cílem Švýcarského programu finanční pomoci je přispět ke zmírnění ekonomických a sociálních rozdílů v
rozšířené EU a snížení těchto rozdílů mezi silnými městskými centry a slabými krajovými regiony. Podpora
probíhá na základě bilaterálních smluv, které byly uzavřeny v roce 2007 s 10 členskými státy EU, v roce 2010
pak s Rumunskem a Bulharskem, pro rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně České
republiky.
V roce 2012 skončilo období udělování grantů (celkem bylo schváleno 210 projektů o objemu 1 miliardy
švýcarských franků), do poloviny června 2017 budou tyto projekty realizovány a budou propláceny prostředky
z udělených grantů.
V ČR tyto švýcarské fondy doplňují podporu z jiných evropských fondů a zaměřují se především na ty
oblasti, které nejsou pokryty z jiných zdrojů. Švýcarskou stranou bylo schváleno 30 individuálních projektů, 2
programy a 6 fondů, což představuje 100% využití finančních příspěvků určených pro ČR ve výši 109,78 mil.
CHF.
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Národní koordinační jednotkou pro Program švýcarsko-české spolupráce, zodpovědnou za identifikaci,
plánování, realizaci, finanční řízení, kontrolu a hodnocení projektů v České republice, je Ministerstvo financí.
Jednou z podporovaných oblastí je obnova a modernizace základní infrastruktury.

13.10 PROGRAM NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL EUROPE 2020
V programovém období 2014 - 2020 bude pokračovat také program nadnárodní spolupráce zemí střední
Evropy CENTRAL EUROPE. Bude realizován na území 9 států: Rakousko (celé území), Česká republika (celé
území), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední
Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celé území), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské
Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle
d'Aosta a Benátsko), Polsko (celé území), Slovenská republika (celé území), Slovinsko (celé území) a
Chorvatsko (celé území).
V tomto programu budou podpořeny projekty, jejichž cílem je zkvalitnění podmínek pro život a práci v
tomto regionu prostřednictvím posilování hospodářské, územní a sociální soudržnosti. Program má 4 prioritní
osy, dopravy se týká:
Prioritní osa 4 - spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve střední Evropě:
o

4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení
na vnitrostátní a evropské dopravní sítě.

o

4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití
ekologických multimodálních dopravních řešení.

o

Celkový rozpočet programu činí 298,9 mil. EUR, prostředky z ERDF pak 246,5 mil. EUR. Na prioritní
osu 4 připadá 29,6 mil. EUR ERDF.

13.11 OPERAČNÍ PROGRAM NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE DANUBE
Česká republika se v programovém období 2014 - 2020 zapojila do dalšího programu Nadnárodní
spolupráce (kromě CENTRAL EUROPE) - do programu Danube, jehož cílem je vyšší územní integrace regionu
Dunaj, řešení společných problémů a potřeb a rozvoj politického rámce, nástrojů, služeb a investic. Tento
program zahrnuje kromě ČR dalších 13 států - Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko,
Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.

13.12 ALTERNATIVNÍ ZDROJE
Zdroje za účasti soukromého sektoru - PPP projekty (Public Private Partnership)
Princip modelu lze zjednodušeně charakterizovat takto: konkrétní veřejnou investici nebo službu
nebuduje, neprovozuje a neposkytuje přímo veřejný sektor, ale privátní sektor. Stát je partnerem a
zákazníkem soukromého sektoru, od něhož nakupuje služby. Soukromý sektor na své náklady vybuduje
veřejnou investici a stát jako klient platí pravidelné poplatky za tuto investici až po její realizaci.
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Existuje mnoho struktur PPP a musí být voleny podle typu projektu, potřeb a sektoru. Jednou z otázek,
které musí být v souvislosti s realizací PPP projektů řešeny, je vlastnictví příslušné infrastruktury. Vlastnictví
může zůstat buď veřejnému sektoru s tím, že je infrastruktura spravována sektorem soukromým.
Infrastruktura může být i ve vlastnictví soukromém s tím, že skončením kontraktu přejde vlastnictví na
veřejný sektor.
V mnoha případech však nejsou investice do dopravní infrastruktury pro soukromý kapitál příliš atraktivní,
a to z několika důvodů:
o

Příliš dlouhá doba amortizace

o

Velká prodleva mezi začátkem projektu a prvními výnosy

o

Nevratnost investic

o

Předem daný produkt investic, žádné možnosti změny

o

Politické vlivy
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14 SWOT ANALÝZA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU JAKO CELKU
Silné stránky

Slabé stránky


Nekompletnost silniční infrastruktury dálnice D3, severní spojka



Tranzitní nákladní doprava projíždějící intravilánem města



Růst podílu dělby přepravní práce IAD



Hlukové zatížení a znečištěné ovzduší z narůstající automobilové dopravy



Územní bariéry mezi městskými čtvrtěmi



Absence záchytných parkovišť P+R a systémů K+R, B+R, chybí návaznost



Křižovatka evropských dopravních tras



Atraktivní historické centrum



Zásadní dopravní stavby jsou zakotveny v územně plánovací dokumentaci



Postupné budování důležitých infrastrukturních staveb



Pravidelné sledování a vyhodnocování intenzit dopravy



Systematické řešení dopravy v klidu v centru města



Postupná realizace parkovacích domů



Rovinatý terén města vhodný pro pěší a cyklistickou dopravu



Velmi dobré podmínky pro cyklistickou dopravu





Podpora pro celkovou plošnou propustnost města pro pěší a cyklisty

Klesající podíl dělby přepravní práce MHD





Vlakové a autobusové nádraží blízko u sebe

Nízká jízdní rychlost vozidel MHD na komunikacích a křižovatkách, kde



Kvalitní železniční napojení - zrekonstruovaný IV. železniční koridor



Pravidelné průzkumy v dopravě (průzkum spokojenosti cestujících v MHD,



IAD na hromadnou dopravu


Nedostatek parkovacích a garážovacích ploch, zejména v centru města a
na sídlištích

nárůst intenzit IAD způsobuje kongesce v dopravě


Nízká atraktivita MHD (poměr cena/kvalita, četnost spojů, funkčnost
automatů na jízdenky, čistota vozidel a zastávek, bezpečnost v noci)

průzkum dělby přepravní práce atd.)



Malá informovanost o IDS JK

Atraktivní přírodní a rekreační zázemí města a jeho dostupnost prostředky



Nedostatečná funkčnost integrovaného systému IDS JK zahrnujícího i

MHD a IDS

regionální a železniční dopravu



Vysoký podíl MHD na dělbě přepravní práce





Chybějící přímá mezičtvrťová propojení pro pěší, cyklisty a částečně i MHD

Vozový park MHD je z části tvořen trolejbusy





Nepropojenost cyklistické sítě

Pravidelná obnova vozového parku MHD



Nebezpečná místa křížení motorové dopravy s cyklisty a pěšími



Klesající podíl cyklistické i pěší dopravy na dělbě přepravní práce
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Preference MHD je zaváděna u všech rekonstrukcí a do nových zařízení



Výrazná konfliktnost cyklistické a pěší dopravy se silniční dopravou

SSZ



Nedostatečná informovanost obyvatelů o VHD, cyklo a pěší dopravě



Existence letiště České Budějovice



Nevyhovující stav některých chodníků a pěších stezek



Existence řídícího a informačního systému MHD



Chybějící bezbariérové úpravy



Zavádění preference MHD v křižovatkách



Nízká propagace letiště



Existence projektu na systém integrovaného řízení dopravy ve městě



Vysoké stáří SSZ
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Příležitosti


Hrozby

Zdravý životní styl obyvatel města, spojený se změnou dopravního



Nerealizace důležitých infrastrukturních projektů

chování



Neřízená suburbanizace s absencí řešení infrastruktury



Schválení nového ÚPmČB



Zvyšování podílu individuální automobilové dopravy v důsledku



Zvýšení kontroly dodržování regulace dopravy v centrální části

suburbanizace

města



Nedostatek finančních prostředků pro rozvoj dopravní infrastruktury



Odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území města



Neschválení nového ÚPmČB



Realizování opatření potřebných k odstraňování environmentální



Pokračující rozvoj infrastruktury jednotlivých dopravních modů bez

zátěže z dopravy (protihluková opatření, opatření ke zlepšení
imisní situace v sídlech - zeleň, vodní prvky atd.)

jejich vzájemné provázanosti


Snižování počtu využití veřejné dopravy v důsledku nedostatečné



Zavedení rezidentských parkovacích zón na sídlištích



Ekologizace vozového parku VHD a městských organizací



Nadměrné negativní dopady dopravy na životní prostředí



Podpora všech druhů opatření k zajištění bezpečnosti účastníků



Agresivita řidičů motorových vozidel mezi sebou i vůči cyklistům

uživatelské atraktivity

dopravy, zejména chodců a cyklistů


Zvyšování atraktivity pěší, cyklistické a veřejné dopravy

v místech společné jízdy


(odstraňování bariér, zatraktivňování veřejných prostranství,
oprava a budování přestupních terminálů, zvyšování preference

(motorová + cyklistická, cyklistická + pěší, parkování + pěší atd.)


v křižovatkách)


Dobudování sítě cyklotras a doprovodné infrastruktury k dosažení
Vytváření dostatečného počtu bezpečných parkovacích míst pro
kola v centru města
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Poškozování a krádeže jízdních kol při zavedení systému sdílení kol, i při
parkování soukromých kol



cílového stavu předloženého v Generelu cyklistické dopravy


Celková hrozba nebezpečí na společných úsecích pro více druhů dopravy

Celospolečenský tlak na rychlost přepravy, preference rychlejších
dopravních prostředků (preference automobilu před kolem atd.)



Protichůdné zájmy jednotlivých účastníků provozu z pohledu SSZ nemožnost vyhovět všem současně
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Propojení cyklistické dopravy s příměstskou dopravou - nabídka
atraktivního, jednoduchého a přínosného řešení pro denní cesty
obyvatel



Dostavba

bezbariérových

pěších

tras

v okolí

občanské

vybavenosti, propojení zastávek MHD s občanskou vybaveností
trasami pro pěší


Nové komunikace pro pěší a cyklisty, indukující větší objem
nemotorové dopravy



Využití ekonomického potenciálu letiště



Zavedení nejmodernějších způsobů řízení SSZ a systému
preference na všech řízených křižovatkách ve městě



Obnova zastaralých zařízení SSZ



Využívání dotací k nákupu nových dopravních prostředků veřejné
dopravy a k rozvoji inteligentních dopravních systémů



Rozvoj „share“ řešení - carsharing



Budování dostatečné informovanosti a povědomí o každém módu
dopravy - tolerance, porozumění a nadšení veřejnosti pomocí
kampaní, školení, seminářů a jednoduché dostupnosti informací



Využití evropských dotací pro dopravní projekty



Výstavba veřejného logistického centra, spojená s rozvojem
koordinované city-logistiky

Plán udržitelné městské mobility města České Budějovice – analytická část

168

15 SEZNAM PŘÍLOH
1 - Rozsah řešeného území
2 - Model
2.1. Rozsah modelovaného území
2.2 Rozsah komunikační sítě
2.3. Schéma sítě linek VHD
2.4. Výstupy z dopravního modelu:


2.4.1. Zatížení komunikační sítě – rok 2016 - IAD



2.4.2. Zatížení komunikační sítě – rok 2016 – VHD



2.4.3. Zatížení komunikační sítě – rok 2016 – cyklistická doprava



2.4.4. Stupeň čerpání kapacity – rok 2016



2.4.5. Třídy zatížení – rok 2016

3 - Cíle a indikátory
4 - Stávající stav - Cyklistická doprava
5 - Stávající stav - Omezení vjezdu 3,5 t
6 - Stávající stav - Omezení vjezdu 3,5 t, 6 t
7 - Stávající stav - Parkovací zóny
8 - Stávající stav - Pěší zóny
9 - Stávající stav - Vyhrazené jízdní pruhy pro BUS
10 - Stávající stav - Pěší doprava
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