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Předmětem diplomové práce „Studie řešení dopravy v oblasti ulice Gen. Píky v Českých 

Budějovicích“ je analýza stávajícího stavu ulic Gen. Píky, Strakonická a Pražská a okolní 
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1. Seznam zkratek 

Nebyly nalezeny položky rejstříku. 

č.     Číslo 

č.p.     Číslo popisné 

Ids     Integrovaný dopravní systém 

MHD     Městská hromadná doprava 

SSZ     Světelné signalizační zařízení 

VŠTE     Vysoká škola technická a ekonomická 

IAD     Individuální automobilová doprava 

OK     Okružní křižovatka 

ÚKD     Úroveň kvality dopravy 

VDZ     Vodorovné dopravní značení 

SDZ     Svislé dopravní značení 
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2. Úvod 

Obecně platí, že rozvoj měst je do značné míry odvislý od kvality, bezpečnosti a rychlosti jejich 

dopravní infrastruktury také její prostupnosti a dostupnosti. Dopravní infrastruktura je cévním 

systémem ekonomiky. Kvalitní dopravní systém usnadňuje přepravu zboží, je předpokladem 

kvalitního života ve městě, umožňuje lidem dojíždět za prací, do školy, za nákupy nebo za 

zábavou i do větších vzdáleností. Každý z nás tráví nezanedbatelnou část dne přepravou z 

místa na místo. V neposlední řadě je důležitým prvkem při rozhodování našich i zahraničních 

investorů, kteří přispívají k vytváření pracovních míst. 

Tato práce si klade za cíl nejprve analyzovat dopravní situaci v oblasti ulic Pražská od Hřbitova 

až k jejímu křížení s ulicí Strakonickou dále pak pokračuje oblast ulicí Strakonickou ke křížení 

s ulicí Gen. Píky, touto ulicí poté pokračuje až k sjezdu k zahradnictví Ferenčík, kde oblast 

končí. Pomocí provedených dopravních průzkumů, které jsou zaměřeny na sledování 

základních dopravně inženýrských charakteristik tedy i získaní intenzit dopravy. Dále bude 

provedena analýza nehodovosti a bezpečnosti. Posouzení kapacity stávajících úrovňových 

křižovatek a vypracování či aktualizace stávajícího dopravního modelu s nímž pak bude 

posouzena kapacita křižovatek do budoucna a po říjnovém napojení dálničního úseku D3 

0309/III Borek – Úsilné a dále do roku 2036 tedy 20 let po zadání této práce. Dále by mělo 

dojít ke zlepšení napojení čerpací stanice u křižovatky ulic Gen. Píky, Jírovcova. Cílem by 

mělo být převedení tranzitní dopravu do ulic Strakonická a Gen. Píky a pokusit se o zklidnění 

dopravy v ulici Pražská. Tomuto by mělo pomoci plánované otevření nového dálničního úseku, 

které bude přivedeno do ulice Gen. Píky. Výsledný návrh povede posléze zejména zkvalitnění 

plynulosti a bezpečnosti dopravy, bezpečnosti chodců a technického řešení celé předmětné 

oblasti. 

V říjnu roku 2017 byl připojen dálniční úsek D3 0309/III Borek – Úsilné. Tato práce byla 

vypracována z velké většiny již na jaře roku 2017 tudíž před tímto datem. Bylo zde predikováno 

napojení úseku dálnice z hlediska kapacity křižovatek a následného návrhu. Tato predikce a 

spolu s ní návrh budou ověřeny pomocí intenzit z provedeného dopravního průzkumu po 

připojení dálničního úseku. 
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3. Obecné informace o dotčené oblasti 

Vybraná oblast se nachází v Jihočeském kraji, v jeho správním, hospodářském a kulturním 

centru, statutárním městě České Budějovice. Nalézá se na soutoku dvou řek, Vltavy a Malše. 

Leží v nadmořské výšce 361–426 m n. m. Město obývá 93 513 obyvatel [1] podle dat z roku 

2016. Avšak celá aglomerace Českých Budějovic a okolních měst a obcí čítá až 140 tisíc 

obyvatel. Město se dělí na 11 katastrálních celků o celkové rozloze 55,56 km2. Město se 

nachází na historické a důležité křižovatce mezi Prahou, Rakouskem. Také na historické 

spojnici Vltava, Dunaj a Šumava. 

 

3.1. Lokace oblasti a geografické údaje 

Oblast se nachází na severním okraji města. Ohraničena je z jihu dvěma úrovňovými 

průsečnými křižovatkami. Jednou z nich je křižovatka ulic Pražská třída s ulicí Strakonickou. 

Druhou pak křižovatka ulic Generála Píky s Nádražní ulicí a ulicí Jírovcova. Ulice, která je 

spojuje Nádražní v některých mapách Strakonická. Ze severu je poté oblast končí před dvěma 

úrovňovými křižovatkami. První je průsečná křižovatka ulic Pražská třída s ulicí Nemanickou a 

Okružní ulicí. Druhou pak okružní křižovatka ulic Generála Píky a Okružní ulice. Oblast je 

znázorněná červeným obdélníkem na katastrální mapě Českých Budějovic Obr. 1 a v mapě 

Obr. 2 

Vybrané území se nachází převážně v katastrální oblasti České Budějovice 3 a část zasahuje 

do katastrálního území České Budějovice 4. Oblast se nachází na pravém břehu řeky Vltavy. 

V oblasti se nachází několik malých vodních ploch jednou z nich je Pilmanův rybník. Dále 

Obr. 1 Katastrální mapa s označením zájmového území [21] 



10 
 

několik potoků, z nichž nejvýznamnější je Dobrovodská stoka, která vyvolávala lokální záplavy 

tak prošla v minulých letech úpravou koryta. [2] Oblast se nachází v Českobudějovické pánvi, 

tedy v rovinatém terénu.  

 

Obr. 2 Přehledná situace s vyznačením zájmového území (openstreetmap.org) 

 

Obr. 3 Ortofotomapa zájmového území (mapy.cz) 
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4. Analýza současné organizace dopravy v řešené oblasti 

4.1. Popis širších vztahů a silniční sítě 

V Českých Budějovicích stále chybí obchvat, tím pádem městem projíždí velký podíl tranzitní 

dopravy. Systém komunikací ve městě tvoří radiálně okružní celek.  

Nejvýznamnější komunikace, která oblastí prochází, je silnice I/3, vedoucí přes Prahu – Tábor 

– České Budějovice – Dolní Dvořiště – státní hranice, která je součástí evropské sítě T-TEN a 

mezinárodní komunikace E 55. Oblastí vede jako ulice Pražská třída až do křižovatky s ulicí 

Strakonickou. Odtud pokračuje Strakonickou ulicí jako městský okruh. 

Druhou významnou komunikací je silnice I/34, vedoucí od Českých Budějovic přes Třeboň, 

Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Humpolec a Havlíčkův Brod do Svitav. Tato silnice vedena 

v oblasti jako ulice Generála Píky. Nese označení dvou mezinárodních komunikací E49 a 

E552, které se rozdělují až u Třeboně. 

Další komunikací v oblasti je silnice II/157, která má pouze regionální význam a vede 

z Českých Budějovic přes Ledenice, Besednici a Trhové Sviny do Českého Krumlova. Dále je 

zde mnoho dalších místních a účelových komunikací. 

V říjnu roku 2017 dojde k dostavbě 3,2 km dlouhého úseku 0309/III Borek – Úsilné, dálnice 

D3, který bude zakončen mimoúrovňovou křižovatkou Úsilné se silnicí č. 34. S touto dostavbou 

dojde na začátku tohoto dálničního úseku k zrušení stávající komunikace I/3 do obce Borek a 

do Českých Budějovic. Tato komunikace bude nahrazena silnicí II/603 vedoucí od obce 

Chotýčany. Dále se z ulice Pražské v obci Borek a Pražské třídy zřejmě stane komunikace 

II/603. Většina doprava z dálnice D3 tak povede do města ulicí Generála Píky, dojde tak zřejmě 

k peáži silnic I/3 a I/34 v této ulici. Až do dostavby následných dvou úseků dálnice D3 0310/I 

Úsilné – Hodějovice a 0310/II Hodějovice – Třebonín. 

A v nedaleké budoucnosti by také mělo dojít také k výstavbě Severní spojky, silnice I/20, která 

bude začínat od okružní křižovatky ulic Generála Píky s ulicí Okružní, dojde k rozšíření této 

ulice a Severní spojka bude pokračovat touto ulicí ke křižovatce s Pražskou třídou. Odtud dále 

Nemanickou ulicí, kde bude podjezd pod 4. železničním koridorem a ulicí A. Trägera. Dále 

bude pokračovat novým mostem přes Vltavu, a nakonec se napojí na v budoucnu 

rekonstruovanou okružní křižovatku u Globusu. 

Obě tyto komunikace by měly výrazně ulehčit ulicím Strakonická a Pražská třída. Ovšem po 

dostavbě úseku 0309/III Borek – Úsilné dojde zřejmě k většímu zatížení ulice Generála Píky. 

Než bude dostavěn obchvat v podobě dálnice D3. 
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4.2. Popis dotčené oblasti 

Území tvoří zejména skladovací plochy, logistická centra, výrobní areály, zahrádkářské kolonie 

a obchody. 

Konkrétně tedy od křižovatky Strakonická s Pražskou třídou, u které se nalézají po pravé 

straně směrem do centra při cestě po Pražské třídě tři velká obchodní centra se stovkami 

parkovacích míst, jsou to Unihobby, Terno, Albert. Dále areál firmy Ferona s funkční vlečkou. 

Na druhé straně pak sklad a obchod Sika. Pokud budeme pokračovat po ulici Pražská třída ve 

směru z centra, až ke křižovatce s ulicí Karolíny Světlé zde se po pravé straně sklady, rodinné 

domy a sídlo firmy Swietelsky. Po levé straně se pak nalézá areál bývalých jatek, čerpací 

stanice a několik rodinných domů, za křižovatkou Karolíny Světlé s ulicí Pražská třída se 

nachází pivovar Budvar s návštěvnickým centrem. Tato křižovatka a z ní ústící ulice Karolíny 

Světlé slouží také jako jeden z vjezdů pro obsluhu blízkých největších podniků ve městě, jakým 

je jíž zmíněný pivovar dále potom Motor Jikov a Bosch. Na druhé straně této křižovatky se 

nachází rodinné domy a sídlo ÚAMK s dopravním hřištěm. Dále se posuneme ke křižovatce 

ulic Pražská třída a Dolní ulice, zde se nachází čerpací stanice, dvě prodejny, rodinné domy a 

také recyklační středisko. Na další křižovatce ve směru z centra tedy Horní, Pražské třídy a 

Hany Kvapilové se v její blízkosti nachází ústřední českobudějovický hřbitov s krematoriem, 

dále několik firem se skladovacími prostory. Ulice Horní slouží k propojení Pražské třídy s ulicí 

Generála Píky, nalézá se zde i ústředí Dopravního podniku České Budějovice a několik dalších 

logistických skladů. Dále za křižovatkou v ulici Pražská třída se nacházejí další dvě prodejny 

a dva autosalony s benzínovou pumpou. Kousek za hranicí vybraného území v ulici 

Nemanická se nalézá nové logistické centrum České pošty. Tato ulice rovněž slouží 

k zásobování podniku Bosch. 

U křižovatky ulic Nádražní, Generála Píky, Strakonická a Jírovcova se nachází dva 

autobazary, čerpací stanice a jednotlivé garáže. V ulici Jírovcova je plánováno záchytné 

parkoviště pro 500 míst z křižovatky ulice ústí do Pražského předměstí. V okolí ulice Generála 

Píky se nacházejí zahrádkářské kolonie a několik málo malých rodinných domů oblast se 

nazývá Husova kolonie, avšak nelze se do nich z této komunikace dostat pouze z okružní 

křižovatky se Zanádražní komunikací nebo z mimoúrovňové křižovatky s již zmíněnou ulicí 

Horní. Na druhém konci ulice Generála Píky se nachází zahradnické centrum Ferenčík, které 

tvoří okraj vybrané oblasti. Těsně za tou to hranicí se nachází okružní křižovatka s ulicí 

Okružní, Generála Píky a komunikací I/34 k budoucí mimoúrovňovému nájezdu na dálnici D3. 

U této okružní křižovatky se nachází Vysokoškolský areál VŠTE a logistické sklady.  
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4.3. Územní plán pro danou oblast 

Samotný územní plán pro město České Budějovice byl Zastupitelstvem města vydán dne 

12. listopadu 2015 a účinnost nabyl ode dne 8. prosince 2015. Samotný územní plán se skládá 

z mnoha dokumentů. Rozhodl jsem se proto udělat výřez vybrané oblasti a spolu s legendou 

tento plán dát do přílohy A.  

Z tohoto územního plánu se dozvídáme, že aktivní zóna záplavového území se vztahuje pouze 

ke korytu Dobrovodské stoky, avšak záplavové území Q100 určené k ochraně sahá od okružní 

křižovatky Generála Píky se Zanádražní komunikací přes křižovatku ulic Generála Píky, 

Nádražní a Jírovcova. Dále křižovatku ulic Strakonická, Pražská třída a od této křižovatky ulicí 

Pražská třída až ke křižovatce s ulicí Karolíny Světlé.  

Z hlediska urbanistické koncepce v ulici Pražská třída převažují Plochy smíšené obytné – 

kolektivního charakteru v předměstí. Toto se mění v oblasti u pivovaru Budvar, kde se mění 

na plochy výroby a skladování v oblastí předměstí a příměstí. Dále pak v oblasti hřbitova, kde 

samotný hřbitov je veřejným prostranstvím a okolí patří do ploch smíšených obytných – 

individuálního charakteru v příměstí. Co se týče ulice Strakonická mezi křižovatkami s ulicí 

Pražská třída a ulicí Generála Píky, zde se nachází plochy smíšené obytné – kolektivního 

charakteru v předměstí a ve vnitřním městě, tyto oblasti patří do ploch k přestavbě a jsou 

podmíněny územní studií. Stejně jsou na tom plochy v okolí ulice Generála Píky, jsou to 

vlastně nynější zahrádkářské kolonie. 

Co se týče krajiny, nalézá se v zadané oblasti bio koridor Dobrovodská stoka BK 26, vedoucí 

u obou významných křižovatek, dále bio koridor stoka – jih – Motor – Jikov BK 31 a Bio centrum 

Pilmanův rybník, rozdělené mostem ulice Generála Píky ve dví. V této oblasti se nalézá jak 

významný krajinný prvek, tak i významný biotop. 

Krom stávající dopravní infrastruktury jsou zde zaneseny změny komunikací či zcela nové 

plánované komunikace. Ať už silniční tak i cyklotrasy a pěší komunikace. Jednou z nově 

plánovaných komunikací v oblasti zanesenou v územním plánu je ulice spojující Pražskou 

třídu s Nemanickou ulicí. Další takovou komunikací je spojení ulice Horní s Generála Píky, 

vzniknout by zde mělo i nové parkoviště. Již dnes je připravená odbočka z ulice Generála Píky 

stejně tak z druhého směru, kde by rovněž měla vzniknout nová ulice. Dále je pak v územním 

plánu zanesena nová komunikace v oblasti zahrádkářské kolonie v pomyslném trojúhelníku 

ulic Pražská třída Nádražní a železniční trať. Tato komunikace vede z ulice Karolíny Světle 

podél železniční tratě a mostem je převedena přes nynější ulici Generála Píky a poté pokračuje 

dál do ulice Nádražní. V územním plánu jsou zaneseny také dohromady stavby pro pěší 

dopravu a samostatné cyklistické trasy. Jednou z nich je trasa vedoucí od Zanádražní 

komunikace, která se dělí na trasy DPC – 18 a DPC – 10. Trasa DPC – 18 vede od tohoto 
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rozdělení přemostěním přes ulici Generála Píky k Severní zastávce. Trasa DPC – 10 vede od 

rozdělení podél Dobrovodské stoky až k ulici Kněžskodvorské za Unihobby. Další je trasa 

DPC – 13 vedoucí od budoucí ulice v Husově kolonii pod přemostěním ulice Generála Píky do 

ulice Dolní. DPC – 13 poté pokračuje z ulice Pražská třída mezi podniky Budvar a Motor Jikov 

přes ulici Kněžskodvorská do ulice Suchomelská. Trasa DPC - 13 se větví do trasy DPC – 15, 

která vede od přemostění pod ulicí Generála Píky na plánované parkoviště u plánované 

komunikace Horní – Generála Píky. Avšak v územním plánu není zanesená železniční vlečka 

do podniku Ferona. 

4.4. Doprava ve vybrané oblasti 

4.4.1. Městská hromadná doprava 

Městská hromadná doprava, jejímž provozovatelem v Českých Budějovicích je Dopravní 

podnik města České Budějovice, je ve vybrané oblasti provozována autobusy a trolejbusy. 

Dále vybrané území patří do oblasti 100+101 integrovaného dopravního systému Jihočeského 

kraje, o jeho přípravu a provoz se stará Jihočeský koordinátor dopravy – JIKORD, s. r. o. Jedná 

se o organizaci zřizovanou Jihočeským krajem. Oblast IDS Jihočeského kraje se k dnešnímu 

dni se rozkládá asi do 20 km v okolí Českých Budějovic. 

Dopravní podnik, respektive jeho vlastník město České Budějovice vydal závazný dokument 

Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010–2020 vyhotovený 4. října 

2010 a to firmou Mott MacDonald. Z toho dokumentu vyplívají organizační úpravy městské 

hromadné dopravy a v souvislosti s nimi i stavební úpravy plánované do roku 2020. Tento 

dokument se vybraného území dotýká pouze v oblasti organizační. Stavební úpravy na 

trolejbusových trolejích na křižovatce ulic Pražská třída a Strakonická a preference MHD na 

SSZ již proběhly. Mezi tyto organizační změny patří zavedení páteřních, městských, 

příměstských linek a nových regionálních linek. Dále koordinace jízdních řádů, nejen kvůli 

přestupům, ale také aby nedocházelo k souběhům linek. 

Tabulka 1 Vedení linek MHD  

linka vedení linky 

Trolejbusy 

2 Borek, Točna – Borek, Borek, Rozcestí Úsilné, Nemanice, U Chromých. Okružní – 
rozcestí, Hřbitov, U Severní zastávky, Budvar, U Trojice, Družba – IGY, Mariánské 
náměstí, Poliklinika Sever, Senovážné nám. - pošta, Metropol, U Soudu, Poliklinika 
Jih, U Nemocnice, Papírenská, Papírenská – točna 

5 Máj – Antonína Barcala – Jaroslava Bendy, Václava Talicha, Evžena Rošického, U 
Výměníku, Vltava střed, Voříškův Dvůr, Strakonická – obchodní zóna, U Trojice, 
Družba – IGY, Palackého nám., Skuherského, Nádraží, U Koníčka, Metropol, U 
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Soudu, Poliklinika Jih, Nemocnice, Jana Buděšínského, Antala Staška, Nám. Bratří 
Čapků, Rožnov, Rožnov – točna 

9 České Vrbné – Globus, Nákupní centrum Géčko, Vltava, Otavská, Vltava střed, 
Voříškův Dvůr, Strakonická – obchodní zóna, U Trojice, Družba – IGY, Mariánské 
náměstí, Poliklinika Sever, Senovážné nám. - pošta, U Koníčka, Nádraží, Vrbenská, 
Pětidomí, Pod Lékárnou, Suché Vrbné 

8 Máj – Antonína Barcala, Jaroslava Bendy, Máj – Milady Horákové, Větrná, Čtyři 
Dvory, U Výměníku, Vltava střed, Voříškův Dvůr, Strakonická – obchodní zóna, 
Budvar, U Severní zastávky, Hřbitov, Okružní – rozcestí, U Chromých, Nemanice
  

59 Vltava – Otavská, Vltava střed, Voříškův Dvůr, Strakonická – obchodní zóna, U 
Trojice, Družba – IGY, Mariánské náměstí, Poliklinika Sever, Senovážné nám. - 
pošta, U Koníčka. Nádraží, Vrbenská, Pětidomí, Pod Lékárnou, Suché Vrbné 

Autobusy 

4 Nádraží - U Koníčka, Senovážné nám. - pošta, Poliklinika Sever, Mariánské 
náměstí, Družba – IGY, Strakonická - obchodní zóna, Suchomelská, Motor Jikov, 
Kněžské Dvory – škola, Kněžské Dvory – točna, Kněžské Dvory – sokolovna, 
Hrdějovice, U Školy, Hrdějovice, Náves, Hrdějovice, Těšínská, Hrdějovice, Točna, 
Hosín, U Školy, Hosín, Hluboká n. Vlt., U Mezinárodní školy, Hluboká n. Vlt., 
Barborka, Hluboká n. Vlt., U Pulců, Hluboká n. Vlt., Zámostí – most, Hluboká n. Vlt., 
Sportovní areál, Hluboká n. Vlt., Pod Kostelem, Hluboká n. Vlt., Lovecký zámek, 
rozc., Hluboká n. Vlt., SOŠ elektrotechnická, Hluboká n. Vlt., Nádraží ČD 

6 Dobrá Voda, Točna – Dobrá Voda, U Kapličky, Dobrá Voda, Domov důchodců, 
Dobrá Voda, U Křížku, Zvonárna, Kovárna, Hraniční, Pekárny, Vrbenská – vlečka, 
Tiskárny, Vrbenská, Nádraží, U Koníčka, Senovážné nám. - pošta, Poliklinika Sever, 
Mariánské náměstí, Družba – IGY, Strakonická – obchodní zóna, Suchomelská, 
Motor Jikov, Kněžské Dvory – škola, Kněžské Dvory – točna, Kněžské Dvory – 
sokolovna, Hrdějovice, U Školy, Hrdějovice, Náves, Hrdějovice, Těšínská, 
Hrdějovice, Točna, Hosín, U Školy, Hosín 

11 Staré Hodějovice, Náves - Staré Hodějovice, Zastávka, Nové Hodějovice – točna, 
Nové Hodějovice, Nové Hodějovice - Za hřbitovem, Mladé – točna, Družstevní dům, 
Dopravní podnik, Průmyslová, U Koníčka, Nádraží, Jeronýmova, Poliklinika Sever, 
Mariánské náměstí, Družba – IGY, Strakonická - obchodní zóna, Průběžná, Pražské 
sídliště, Čéčova, U Trojice, Družba – IGY, Mariánské náměstí, Poliklinika Sever, 
Jeronýmova, Nádraží, U Koníčka, Průmyslová, Dopravní podnik, Družstevní dům, 
Mladé – točna, Nové Hodějovice - Za hřbitovem, Nové Hodějovice, Nové Hodějovice 
– točna, Staré Hodějovice, Zastávka, Staré Hodějovice, Náves 

 

Provoz městské hromadné dopravy konkrétně autobusů v dané oblasti můžeme rozdělit na 

autobusy a trolejbusy, které oblastí projíždějí a na ty které v oblasti i zastavují. Konkrétně tedy 

křižovatkou ulic Pražská třída a Strakonická projíždějí páteřní trolejbusové linky č. 9, 5 a 

páteřní autobusová linka č. 11, dále městská autobusová linka č. 6 a noční městská 

trolejbusová linka č. 59. Také příměstská autobusová linka č. 4. Všechny tyto linky odbočují 

vlevo od centra z ulice Pražská třída, zde je největší zdržení a zpět odbočují vpravo 

samostatnou odbočnou větví bez SSZ z ulice Strakonická do ulice Pražská třída směrem do 

centra města. Kromě linky č. 11, která projíždí jednosměrně Pražské sídliště a do ulice Pražská 

třída se vrací ulicí U Trojce. 
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Páteřní trolejbusová linka č. 2 spolu s městskou trolejbusovou linkou č. 8 v oblasti zastavuje. 

Tyto linky obsluhují ve vybraném území 4 zastávky v oblasti ulice Pražská třída až po 

křižovatku se Strakonickou ulicí. Zde páteřní linka č. 2 pokračuje rovně Pražskou třídou dále 

do centra města a městská linka č. 8 zatáčí pravým odbočením do ulice Strakonická a zpět 

levým odbočením. 

Tabulka 2 Intenzita MHD 

Číslo 
linky 

Pracovní den Sobota neděle svátky 

Typ 
vozu 

Ranní 
špička int. 

Dopolední 
sedlo int. 

Odpolední 
špička int. 

Typ vozu int. ve špičce 

trolejbusy 

2 K 30 30 20 S – autobus 60 

5 K 10 15 15 K 20 

9 K 15 15 15 K 20 

8 K 30 50 30  60 

59 K - - -  60 

autobusy 

4 S 120 120 120 S 240 

6 S 15 30 15 S 60 

11 K 25 30 30 S 60 
 

4.4.2.  Autobusová dálková doprava 

Sledovanou oblastí projíždí mnoho dálkových autobusových linek, a to v hlavních směrech 

Praha, Brno, tyto linky zde nezastavují. Zastavují zde pouze regionální linky, a to v zastávkách 

MHD České Budějovice, U Budvaru a České Budějovice, Pražská – obchodní zóna, tato 

zastávka je pouze pro dálkovou autobusovou dopravu. Tyto zastávky slouží k dojíždění do 

práce tedy k obsluze průmyslové zóny a také přilehlé obchodní zóny. Dále jsou obsluhovány 

zastávky MHD Hřbitov a Okružní rozcestí. Autobusy odtud odjíždějí buďto na autobusové 

nádraží v Českých Budějovicích nebo v druhém směru. A to linky 320070 do Lišova, 320140 

do Libníče, Lázně, 320170 do Hosína, Dobřejovic, U Smržů všechny jezdí pětkrát denně 

v pracovní dny. Dále jsou linky, které zčásti či úplně kopírují osobní železniční dopravu na trati 

č. 220 v úseku Tábor – České Budějovice, a to je linka 320220 do Dolního Bukovska, U 

cihelny, která jezdí dvanáctkrát denně v pracovní dny a dvakrát denně o víkendu, potom linka 

č. 390821 do zastávky Tábor, sídliště Nad Lužnicí E 55, jež jezdí třikrát denně o víkendu. 

Všechny linky jsou provozovány dopravcem společnosti GW BUS a.s. Poslední linkou je linka 

č. 390820 do Tábora, která také kopíruje již zmíněnou osobní železniční dopravu a je 

provozována dopravcem společnosti COMETT PLUS, spol. s r.o., sedmkrát denně v pracovní 

dny a třikrát denně o víkendu. 
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4.4.3.  Železniční doprava 

V Českých Budějovicích jako významném železničním uzlu se setkávají železniční tratě. 

Nejvýznamnější je 4. tranzitního koridoru evropské sítě T-TEN trať č. 220 z Prahy do Českých 

Budějovic, jedná se o elektrifikovanou zčásti modernizovanou dvoukolejnou trať, v dosud 

nemodernizovaných úsecích jednokolejnou trať, která dále pokračuje z Českých Budějovic do 

Summerau jako trať č. 196. Tato trať je elektrifikovaná a jednokolejná, ač se jedná o trať 

tranzitního koridoru s evropským významem, provoz na ní je spíše regionálního charakteru. 

Další z tratí je regionální jednokolejná elektrifikovaná trať č. 199 z Českých Budějovic do 

Českých Velenic a Dále do Gmündu. Dále trať č. 190 z Českých Budějovic do Plzně. Poté také 

trať č. 194 z Českých Budějovic do Nového Údolí. Jedná se o regionální jednokolejnou 

neelektrifikovanou trať. 

Vybranou oblastí procházejí dvě tratě, č. 220 České Budějovice – Praha a č. 190 České 

Budějovice – Plzeň, spojené v jednu elektrifikovanou dvoukolejnou trať, vedoucí od výhybny 

Nemanice k hlavnímu českobudějovickému nádraží. Provozovaná rychlost na tomto úseku je 

do 120 km/h. Tudíž dle §8 č. 266/1994 sbírky Zákona o drahách se zde nachází ochranné 

pásmo 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 

Na tomto úseku železniční dráhy se nachází také vlaková zastávka České Budějovice severní 

zastávka, která byla v roce 2014 zmodernizována. Na zastávce byly vystavěny nové 

přístřešky, informační tabule a opraveny podchody. Zastávka je ve své podstatě bezbariérová 

ovšem pro přechod z 1. nástupiště, a naopak se musí ujít cca 500 m pod mostem a k nejbližší 

křižovatce. 

Obr. 4 Vlaková zastávka České Budějovice – severní zastávka (foto Zamlinský 2017) 
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Vlaky odtud jezdí jedním směrem na hlavní českobudějovické nádraží, druhým směrem do 

Tábora, Jindřichova Hradce, Veselí nad Lužnicí, Chotovin, Benešova u Prahy, Popelína po 

trati č. 220 (část těchto vlaků je spěšných) a do Strakonic, Králova Dvora, Modlešovic, Ražice, 

Čičenic, Zablatíčka po trati č. 190. Všechny vlaky jsou provozovány dopravcem společnosti 

České dráhy, a.s.  

Celkově se domnívám, že tato železniční stanice měla být situována blíže k velkým podnikům 

(Budvar, Bosch, Motor Jikov) tedy u ulice Tyršův sad, v části Kněžské Dvory, aby byl více 

využit její potenciál. Čímž by mohla klesnout individuální automobilová doprava v oblasti.  

Vybraným územím vede také dráha jednokolejná neelektrifikovaná vlečky od 

českobudějovického nádraží do areálu firmy Ferona, která prochází nejprve přes komunikaci 

Pražská třída, u křižovatky ulic Pražská třída a Strakonická ve směru od nádraží, přes 7 jejích 

jízdních pruhů. Poté přes komunikaci Strakonická přes 6 jízdních pruhů a pokračuje dále, kde 

vede přes odbočku z ulice Strakonické k Unihobby. Tyto přejezdy jsou zabezpečeny 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením se světelnou signalizací. Potom překonává 

Dobrovodskou stoku a diagonálně překonává výjezd z parkoviště u Unihobby a křižovatku ulic 

bez SSZ Suchomelská a Kněžskodvorská, zde jsou přejezdy zabezpečeny pouze výstražným 

křížem. Vlečka je využívána zhruba jednou za dva měsíce okolo půlnoci.  

Při vypnutém SSZ na křižovatce. A okolo druhé hodiny ranní se vrací zpět do hlavního 

českobudějovického nádraží. Pokud to nestihne, vrací se druhý den v noci, nikdy přes den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5 Vlečka do areálu fy Ferona (foto Zamlinský 2017) 
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4.4.4. Cyklistická doprava 

Město České Budějovice díky svému rovinatému povrchu, jsou pro cyklistickou dopravu velmi 

vhodné. Zde vidím v cyklistické dopravě v Českých Budějovicích velký potenciál. Ovšem co 

se týče stávající dělby přepravní práce, tedy z roku 2011, zde v Českých Budějovicích tvoří 

cyklisté 13 % v porovnání s autobusy (4%), vlaky (0%), pěšími (28%), MHD (30%) a IAD 

(25%). Ač je zde patrný progres oproti předchozím datům z roku 2001, kde cyklisté tvořili 

v dělbě přepravní práce 11 %, stále je to oproti jiným městům s podobnými terénními 

parametry, například oproti Pardubicím, kde cyklisté tvoří v dělbě přepravní práce 19 % podle 

dat z roku 2012 podstatný rozdíl. Je otázkou, zda díky vzrůstajícímu podílu cyklistické dopravy 

na dělbě přepravní práce ubude IAD. Jelikož v porovnání dat roku 2001 a 2011 vzrostl podíl 

IAD ze 17 % na 25 % a MHD klesl z 37 % na 30 %, je tedy možné, že růst cyklistické dopravy 

byl na úkor MHD, autobusové a vlakové dopravy a že další vývoj by mohl být obdobný. Ovšem 

k tomuto tvrzení je zde celá řada neznámých, a tak není jisté. 

Město České Budějovice si nechalo zpracovat a následně odsouhlasilo dokument Plán rozvoje 

infrastruktury pro cyklisty v Českých Budějovicích zvaný Cyklogenerel (zpracovatelem Ing. 

Adolf Jebavý, ADOS – Alternativní dopravní studio, Brno). V tomto dokumentu je analyzována 

stávající cyklistická doprava ve městě, ale nejdůležitější je na tomto dokumentu to, že navrhuje 

postupné změny ke zlepšení cyklistické dopravy do roku 2020.  

V určené oblasti města České Budějovice by podle tohoto cyklogenerelu mělo dojít k rozdělení 

cyklotras na A dopravní páteřní, kterou by měla být ulice Pražská třída, v plánu je zde 

jednosměrný cyklistický pruh po pravé straně vozovky vizuálně oddělený. Také ulice K. Světlé 

od křižovatky s ulicí Pražská třída spolu s ulicí Kněžskodvorskou až do obce Hrdějovice, tady 

by mělo jít o vizuálně oddělený víceúčelový pruh. Další z rozdělení je na B dopravní doplňkové, 

jedná se o ulici Generála Píky, kde vede smíšená stezka pro pěší a cyklisty. Také na C místní, 

zde se jedná o vedlejší komunikace z páteřní cyklotrasy či doplňkové. Generel navrhuje 

vyznačení vodorovného značení V19 Prostor pro cyklisty před stop čárou ve všech 

křižovatkových prostorech v ulici Pražská třída.  

Aktuálně prochází vybraným územím městská cyklotrasa B, prochází křižovatkou ulic 

Strakonická a Pražská třída, která propojuje centrum s obchodní zónou Strakonická. Další 

cyklotrasou je městská cyklotrasa D, která také prochází zmíněnou křižovatkou, spojuje 

v oblasti ulici Jirovcovu s ulicí Pražská třída. Tato cyklotrasa je vedena po severním okraji 

vnitřního města, propojuje cyklotrasy B a C. V určeném území se také nacházejí smíšené 

stezky pro pěší a cyklisty. Jedna z nich vede od křižovatky ulic Pražská třída Strakonická do 

ulice Průběžná. Další vede ze zmíněné křižovatky do ulice Nádražní. Poslední vede od 

křižovatky ulic Jírovcova, Nádražní s ulicí Generála Píky, kde vede po obou stranách posledně 
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jmenované ulice až k okružní křižovatce s ulicí Okružní. Včetně mimo úrovňové křižovatky 

s ulicí Horní a okružní křižovatky se Zanádražní komunikací. 

4.4.5.  Pěší doprava  

Co se týče pěších, nejvíce chodců v oblasti se pohybuje v okolí křižovatky ulic Strakonická a 

Pražská třída, zde byl proveden i průzkum. Dále v okolí autobusových zastávek a na 

smíšených stezkách pro chodce a cyklisty. V oblasti se nenachází žádná turistická trasa. 

Celkově se domnívám, že oblast hlavních komunikací je z urbanistického hlediska 

přizpůsobena IAD, než chodcům a cyklistům. Oblast Pražské třídy působí zanedbaným a 

znečištěným dojmem, zeleň, pokud se zde nějaká nachází, je neupravovaná.   
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5. Analýza nehodovosti v silničním provozu 

Analýza nehodovosti byla stanovena ze stránek jdvm.cz [3], jedná se o databázi spravovanou 

Ministerstvem dopravy, ŘSD a policií ČR. V záložce „Statistické vyhodnocení nehodovosti v 

silničním provozu na vybrané lokalitě“ byla vyhodnocena nejprve celá vybraná oblast města 

České Budějovice, poté se budu podrobněji věnovat jednotlivým částem dvou nejdůležitějších 

ulic a křižovatek. Jedná se o nehody s vyšší hmotnou škodou než 100 000 Kč, na majetku 

třetích osob či s úmrtím, zraněním, které se povinně ohlašují Policii ČR. Ostatní nehody a 

havárie nejsou v této statistice uvedeny. Sledovaná dopravní nehodovost v oblasti je od 1. 1. 

2010 do 3. 4. 2017 tedy přes sedm let.  

5.1. Celková 

Na Obr. 6 je znázorněna nehodovost v zadané oblasti města České Budějovice. Dopravní 

nehody s následky na zdraví jsou barevně odlišeny (modrá barva – těžce zraněné osoby, žlutá 

– lehce zraněné osoby, šedá – bez následků na zdraví), dále je patrné z obrázku místo 

nehody.  

 

Obr. 6 Celková nehodovost (jdvm.cz) 

 

Počet nehod, který byl v této oblasti zaznamenán, byl 175. Z toho bylo 74 nehod se zraněním 

lehkým či těžkým, a to do 24 h, což tyto statistiky zřejmě zlepšuje. V oblasti při nehodě v tomto 

období nikdo při dopravní nehodě nezemřel.  
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Tabulka 3 Statistika nehod v celé oblasti 

 

K příčinám dopravních nehod patří i ovlivnění alkoholem či jinými zakázanými návykovými 

látkami. Jedná se ovšem o ani ne čtvrtinu případů nehod. Je zde velké procento 

nezjišťovaných případů, které by mohly se statistikou zahýbat. Pod vlivem drog nebyl 

zaznamenán, žádný případ. Ovšem zajímavé je, že více jak 1,5 ‰ alkoholu v krvi je ve skoro 

stejně případech jako pod hranicí 1,5 ‰. Kdy nad hranicí dochází k zmatenosti, přihlouplosti, 

setřelá řeč, možnost bezvědomí, agrese. Nad 2,0 ‰ výrazná opilost, obtížná řeč, dvojité vidění 

poruchy paměti, což je při řízení fatální.  [4] 

Tabulka 4 Přítomnost návykové látky u viníka  

Přítomnost návykové látky u 
viníka 

Počet 
nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžce 
zraněné 
osoby 

Lehce 
zraněné 
osoby 

Ne 93 0 6 85 

Nezjišťováno 38 0 0 5 

Obsah alkoholu v krvi 1,5‰ a 
více 

6 0 0 3 

Obsah alkoholu v krvi do 1,5‰ 8 0 0 5 

Pod vlivem drog 0 0 0 0 

 

Nejčastější příčinou bylo, že se řidič nevěnoval plně řízení vozidla a to ve 25 případech. 

Druhou nejčastější v 18 případech byla nehoda při odbočování vlevo, zde se domnívám, že 

k tomuto dochází hlavně na křižovatkách se SSZ, jelikož zde z vedlejších komunikací nejsou 

rozděleny na jednotlivé směrové signály, ale je zde pouze jeden plný signál. V tomto případě 

dochází i k nejvíce zraněným. Další nejčastější příčinou byla nepřiměření rychlosti stavu 

vozovky ve 13 případech. Poté patří do nečastějších příčin také nedodržení bezpečné 

vzdálenosti za vozidlem, což má za následek rovněž mnoho zraněných. A mnoho dalších 

příčin nehod viz Tabulka 5. 

Statistika nehod v celé oblasti Symbol v místě nehody Počet nehod 

Počet nehod celkem  145 

Počet nehod s následky na zdraví  74 

Počet usmrcených osob 
(stav do 24 hod.)  

  
0 

Počet těžce zraněných osob  
(stav do 24 hod.) 

  
6 

Počet lehce zraněných osob (stav do 
24 hod.) 

  
98 
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Tabulka 5 Hlavní příčiny nehod 

 
Hlavní příčiny nehod 

Počet 
nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžce 
zraněné 
osoby 

Lehce 
zraněné 
osoby 

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 25 0 0 9 

při odbočování vlevo 18 0 2 23 

nepři. rychlosti stavu vozovky 
( náledí, mokrý povrch apod.) 

13 0 0 5 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za 
vozidlem 

12 0 0 19 

nesprávné otáčení nebo couvání 11 0 0 1 

při přijíždění z jednoho pruhu do 
druhého 

9 0 1 2 

nezaviněná řidičem 9 0 1 12 

jízda na "červené světlo" 9 0 0 5 

nepři. rychlosti vlastnostem vozidla a 
nákladu 

8 0 0 7 

nepřizpůsobení rychlosti hustotě 
provozu 

6 0 0 3 

proti příkazu dopravní značky DEJ 
PREDNOST 

6 0 0 2 

jiný druh nesprávného způsobu jízdy 4 0 0  

nepři. rychlosti dopravně technickému 
stavu vozovky 

3 0 0 1 

při vjíždění na silnici 2 0 1 2 

chodci na vyznačeném přechodu 2 0 0 1 

chyby při udání směru jízdy 2 0 0 1 

nezvládnutí řízení vozidla 1 0 1 1 

jízda po nesprávné straně, vjetí do 
protisměru 

1 0 0 1 

jiné nedání přednosti 1 0 0 1 

při předjíždění došlo k ohrožení 
předjížděného řidiče 

1 0 0 1 

Defekt 
pneumatiky způsobený průrazem nebo 
náhlým únikem vzduchu 

1 0 0 1 

upadnutí, ztráta kola vozidla 1 0 0 0 

 

Mezi nejčastější druhy nehod patřila srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, v počtu 83 

nehod a 83 zraněných osob. Na druhém místě byla srážka s pevnou překážkou a to v 39 
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případech s 9 zraněnými osobami. Na tyto pevné překážky se pokusím zaměřit v kapitole 

bezpečnostní inspekce. Následují srážky se zaparkovanými či odstavenými vozidly v počtu 9 

nehod, bez zraněných. Další jsou Nehody s chodci, které mívají nejhorší následky hlavně 

pro chodce. V počtu 5 nehod s 6 zraněnými účastníky. Další jsou pak havárie a jiné druhy 

nehod.  

Tabulka 6 Druh nehod 

 
Druh nehody 

Počet 
nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžce 
zraněné 
osoby 

Lehce 
zraněné 
osoby 

srážka s jedoucím nekolejovým 
vozidlem 

83 0 4 79 

srážka s pevnou překážkou 39 0 1 8 

srážka s vozidlem zaparkovaným, 
odstaveným 

9 0 0 0 

srážka s chodcem 5 0 1 5 

jiný druh nehody 5 0 0 2 

havárie 4 0 0 4 

Nejčastějšími viníky byli řidiči osobních automobilů, což odpovídá skladbě dopravního proudu, 

a to v 86 případech se 74 zraněnými osobami. V 19 případech řidič ujel. Dalšími viníky nehod 

v pořadí byli řidiči nákladních automobilů v 13 případech s 10 lehce zraněnými osobami. 

Dalšími byli cyklisté, spolu s pěšími nejzranitelnější účastníci provozu, a to 7krát se šesti lehce 

zraněnými osobami. 

Tabulka 7 Druh vozidla viníka 

 

Druh vozidla viníka 

Počet 
nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžce 
zraněné 
osoby 

Lehce 
zraněné 
osoby 

osobní automobil bez přívěsu 86 0 6 68 

nezjištěno, řidič ujel 19 0 0 1 

nákladní automobil (včetně multikáry, 
autojeřábu, cisterny atd.) 

13 0 0 10 

jízdní kolo 7 0 0 6 

motocykl (včetně skútru apod.) 5 0 0 5 

nákladní automobil s návěsem 5 0 0 4 

trolejbus 3 0 0 2 

Nákladní automobil s přívěsem 3 0 0 0 

autobus 2 0 0 1 

Malý motocykl (do 50 ccm) 1 0 0 1 

Osobní automobil s přívěsem 1 0 0 0 
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Co se týče nehod s pevnou překážkou či objektem nedochází v intravilánu k tak vážným 

následkům jako v extravilánu, ač je rychlost v oblasti v některých místech povolena až na 

70 km/h. Zhruba třetina ze všech nehod byla s pevnou překážkou. Nejvíce nehod s pevnou 

překážkou bylo se sloupy a ve 12 případech domnívám se, že se jednalo o nejčastější sloupy 

tedy ty podpírající trolejové vedení trolejbusů, které jsou velmi často umístěny velmi blízko 

komunikace, nebo sloupy veřejného osvětlení. Tyto nehody si vyžádali 6 lehce zraněných 

osob. Dalšími jsou ve stejné četnosti odrazníky patník a dopravní značky. Zde je i méně lehce 

zraněných tedy 2 osoby. Další nehody viz Tabulka 8. Za 9 nehod s jednou zraněnou osobou 

mohl špatný stav komunikace. 

 

Tabulka 8 Srážky s pevnou překážkou, objektem 

 

srážka s pevnou překážkou, 

objektem 

Počet 
nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžce 
zraněné 
osoby 

Lehce 
zraněné 
osoby 

Nejde o srážku s pevnou překážkou 106 0 5 90 

sloup – telefonní, veřejné osvětlení, 
el. vedení apod. 

12 0 0 6 

odrazník, patník, sloupek, dopravní 
značky apod. 

12 0 0 2 

jiná překážka (zábradlí, oplocení, 
násep, nástupní ostrůvek apod.) 

9 0 0 0 

strom 2 0 0 0 

zeď, pevná část mostu, podjezdu, 
tunelu apod. 

2 0 0 0 

svodidlo 2 0 0 0 

 

Následující tabulka se zabývá nehodami za nepříznivých podmínek. Více jak třetina ze všech 

nehod se neudála za dobrých viditelných podmínek. Nejvíce nehod bylo noci tj. 30 nehod s 26 

zraněnými osobami. Dalším nejčastějším případem nehod, a to v 8 případech, byl ve dne za 

zhoršené viditelnosti způsobené špatným počasím. Ostatní dva případy ukazuje Tabulka 9. 

Ve třech případech došlo k nehodě v místech se špatným rozhledem, došlo ke dvěma 

zraněním. 
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Tabulka 9 Nehody a viditelnost 

 

nehody a viditelnost 

Počet 
nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžce 
zraněné 
osoby 

Lehce 
zraněné 
osoby 

ve dne, viditelnost nezhoršená 
vlivem povětrnostních podmínek 

95 0 5 61 

v noci – s veřejným osvětlením, 
viditelnost 

30 0 1 25 

ve dne, zhoršená viditelnost vlivem 
povětrnostních podmínek (mlha, 
snězení, déšť apod.) 

8 0 0 7 

ve dne, zhoršená viditelnost (svítání, 
soumrak) 

6 0 0 3 

v noci – s veřejným osvětlením, 
zhoršená viditelnost 

6 0 0 2 

 

Další tabulka ukazuje některá typická místa, kde dochází často ke koncentraci nehod. Ze 

statistik vyplívá, že víc jak třetina nehod vznikla v blízkosti přechodu pro chodce či na přechodu 

pro chodce, což přineslo i nejvíce 50 zraněných. Ještě stojí za zmínku výjezdy z parkoviště, 

zde došlo ke dvěma nehodám se dvěma těžce zraněnými. Další místa v Tabulka 10. 

Tabulka 10 Specifikace místa či objektu 

 

specifikace místa či objektu 

Počet 
nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžce 
zraněné 
osoby 

Lehce 
zraněné 
osoby 

žádné nebo žádné z uvedených 73 0 3 47 

v blízkosti přechodu pro chodce 
(do 20 m) 

33 0 1 24 

přechod pro chodce 25 0 0 25 

parkoviště přiléhající ke komunikaci 5 0 0 0 

čerpadlo pohonných hmot 4 0 0 0 

výjezd z parkoviště 2 0 2 0 

most, nadjezd, podjezd 2 0 0 0 

zastávku, autobusu atd. bez nást. 
ostrůvku 

1 0 0 2 

 

Další dvě tabulky se rozebírají 5 nehod s chodci. Tabulka 11 ukazuje statistika chování chodce 

před nehodou a  Tabulka 12 ukazuje místo, kde došlo ke střetu s chodcem. 
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Tabulka 11 Chování chodce před nehodou 

 

chování chodce před nehodou 

Počet 
nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžce 
zraněné 
osoby 

Lehce 
zraněné 
osoby 

žádné z uvedených 140 0 5 93 

správné přiměřené 3 0 0 4 

špatný odhad vzdálenosti a rychlosti 
vozidla 

1 0 1 0 

náhlé vstoupení do vozovky z 
chodníku, krajnice 

1 0 0 1 

 

Tabulka 12 Místo nehody s chodcem 

 

místo nehody s chodcem 

Počet 
nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžce 
zraněné 
osoby 

Lehce 
zraněné 
osoby 

jiná situace 141 0 5 95 

přecházení mimo přechod (20 a více 
metru od přechodu) 

2 0 1 1 

vstup chodce na signál volno 2 0 0 2 

 

Nejvíce dopravních nehod v oblasti se odehrálo na dvou velkých křižovatkách, a to křižovatce 

ulic Generála Píky, Nádražní, Strakonická a Jírovcova. A druhé křižovatce ulic Pražská třída a 

Strakonická. Pak je také mnoho méně dopravních nehod oproti zmíněným dvěma křižovatkám 

v ulici Pražská třída. 

5.2. Křižovatka ulic Gen. Píky, Nádražní, Jírovcova 

Na křižovatce ulic Generála Píky, Nádražní a Jírovcova, a v jejím okolí došlo k celkem 54 

dopravním nehodám, přičemž jich 33 skončilo s následky na zdraví kde dvě osoby skončili 

s těžkým zraněním a 51 osob bylo lehce zraněno. U 7 viníků nehod byla zjištěna přítomnost 

alkoholu v krvi a nehody, které měli za následek dva lehce zraněné. Nejčastější příčinou vzniku 

nehod bylo levé odbočování a to v 15 případech se 2 těžce zraněnými a 21 lehce zraněnými. 

Jak jsem již uváděl na této SSZ křižovatce na vedlejších komunikacích je plný signál a vozidla 

odbočující vlevo musejí dávat přednost protijedoucímu vozidlu, které jede rovně. Pokud tam 

protisměrné vozidlo najede rychle, vznikají skoronehody a nehody. Což bylo patrné již 

z prováděného průzkumu. Dalšími příčinami bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti za 
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vozidlem s 8 dopravními nehodami a 12 lehce zraněnými osobami. Další příčinou bylo, že se 

řidič nevěnoval plně řízení v 7 případech bez zranění. Pak jízda na červenou v pěti případech 

s 8 lehce zraněnými. Došlo zde k jedné nehodě s chodcem, který přecházel komunikaci mimo 

přechod pro chodce. Nejčastějším viníkem byly osobní automobily a to ve 42 případech a 

mohli za 43 zranění osob. Došlo zde také k 11 dopravním nehodám s pevnou překážkou se 2 

lehce zraněnými osobami. Víc jak čtvrtina nehod se stala za zhoršených světelných a 

klimatických podmínek. Konkrétních deset vybraných nehod se zraněním na křižovatce 

v Tabulka 13. 

 

 

Obr. 7 Nehodovost Gen. Píky, Nádražní, Jírovcova (jdvm.cz) 
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Tabulka 13 Deset vybraných nehod křižovatka Gen. Píky x Nádražní x Jírovcova 

pořadí Den TZ LZ Místo nehody Podmínky Náraz / Příčina 

1 26.4.2012 
17:05 

1 0 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Den – nezhoršená viditelnost – suchý 
povrch vozovky 

Čelní srážka 2 vozidel při odbočování 
vlevo 

2 9.3.2011 
14:35 

1 1 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Den – nezhoršená viditelnost – suchý 
povrch vozovky 

Čelní srážka 2 vozidel, při odbočování 
vlevo 

3 30.6.2014 
8:20 

0 1 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Den – nezhoršená viditelnost – suchá 
povrch vozovky 

Boční srážka 2 vozidel, při odbočování 
vlevo 

4 6.5.2010 
6:05 

0 2 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Den – nezhoršená viditelnost – mokrý 
povrch vozovky 

Čelní srážka 2 vozidel, při odbočování 
vlevo 

5 25.1.2011 
18:10 

0 3 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Noc – veřejné osvětlení – nezhoršená 
viditelnost – mokrý povrch vozovky 

Čelní srážka 2 vozidel při odbočování 
vlevo 

6 12.12.201
3 8:20 

0 2 Na přiléhající 
tříramenné 
křižovatce 

Den – zhoršená viditelnost – mokrý 
povrch vozovky 

Boční srážka 2 vozidel, jízda na 
„červené světlo“ 

7 10.9.2015 
7:35 

0 1 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Den – nezhoršená viditelnost – suchá 
povrch vozovky 

Srážka 2 vozidel zezadu, nedodržení 
bezpečné vzdálenosti za vozidlem 

8 6.12.2013 
16:45 0 

0 2 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Noc – veřejné osvětlení – nezhoršená 
viditelnost – suchý povrch vozovky 

Boční srážka 2 vozidel, při odbočování 
vlevo 

9 4.12.2016 
6:10 

0 1 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Noc – veřejné osvětlení – zhoršená 
viditelnost – suchý povrch vozovky 

Čelní srážka 3 vozidel, jízda na 
„červené světlo“ 

10 15.6.2016 
8:15 

0 2 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Den – nezhoršená viditelnost – mokrý 
povrch vozovky 

Srážka 2 vozidel zezadu, 
nepřizpůsobení rychlosti hustotě 

provozu 
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5.3. Ulice Generála Píky 

 

Obr. 8 Nehodovost gen. Píky (jdvm.cz) 

Jedná se o nedávno otevřený úsek směrově rozdělené komunikace, s maximální povolenou 

rychlostí 70 km/h a jedním přechodem pro chodce před okružní křižovatkou se Zanádražní 

komunikací. I přesto zde došlo ke 12 dopravním nehodám se třemi následky na zdraví. Jednou 

těžce zraněnou osobou a dvěma lehce zraněnými osobami. Ve třech případech hrál roli 

alkohol v krvi. Nejčastější příčiny nehod byly: při přejíždění z jednoho pruhu do druhého, 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky obě ve 3 případech, dále nepřizpůsobení rychlosti 

vlastnostem vozidla, nákladu a řidič se nevěnoval plně řízení vozu obě ve dvou případech. 

Nedošlo zde k žádné dopravní nehodě s chodcem. Zato zde došlo k 8 dopravním nehodám, 

což jsou skoro dvě třetiny, s pevnou překážkou, které si vyžádali dva lehce zraněné. 

Nejčastějšími viníky byly osobní automobily a to ve 4 případech pak ve třech případech 

nákladní automobily. Polovina nehod se stala za zhoršených světelných a klimatických 

podmínek.  
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5.4. Pražská třída 

 

Obr. 9 Nehodovost Pražská (jdvm.cz) 

Většina dopravních nehod v ulici Pražská třída se stala na křižovatkách. Celkem se zde stalo 

v uvedeném období 37 dopravních nehod. Z toho 23 dopravních nehod bylo s následkem na 

zdraví osob. Z nichž byly tři osoby zraněny těžce, lehce zraněno bylo 17 osob. Pouze ve dvou 

případech z celkového počtu případu byl u viníka prokázán alkohol v krvi. Nejčastější příčinou 

nehod bylo, že se řidič v 8 případech nevěnoval plně řízení. Přičemž došlo k lehkému zranění 

8 osob. Dalším v počtu 4 nehodových dějů byly nehody nezaviněné řidičem s 1 těžce zraněnou 

osobou. Pak nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu v počtu 3 dopravních nehod se 4 lehce 

zraněnými osobami. Také při odbočování vlevo došlo k 3 dopravním nehodám se 3 lehce 

zraněnými osobami. I v případě nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky došlo ke třem 

nehodám, avšak nešlo ke zranění osob. Dále také při nedodržení bezpečné vzdálenosti došlo 

ke třem dopravním nehodám a bylo zraněno 5 osob lehce. V 10 případech došlo ke srážce 

s pevnou překážkou, přičemž došlo celkem k jednomu těžkému zranění osoby a k 3 lehkým 

zraněním osob. Dále došlo k 4 dopravním nehodám s chodci se 4 zraněnými osobami. Dvě 

z dopravních nehod byly havárie. Ve většině, tedy 24 případů, za nehodu mohly osobní 

automobily. Způsobily 3 těžce zraněné osoby a 16 lehce zraněných osob. Druhým 

nejčastějším viníkem byly nákladní automobily v počtu 4 dopravních nehod a mají na kontě 4 

lehce zraněné osoby. Dalším nejčastějším viníkem byly řidiči trolejbusů, kteří způsobili 2 
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dopravní nehody, při nichž se lehce zranila jedna osoba. Ve dvou případech viník od nehody 

ujel. 

5.5. Křižovatka ulic Strakonická, Pražská třída, Nádražní 

 

Obr. 10 Nehodovost Pražská x Strakonická (jdvm.cz) 

Na sledované křižovatce se stalo celkem 37 dopravních nehod. 27 osob se při nich lehce 

zranilo a 3 osoby byly zraněny těžce. Ve 4 případech byla zjištěna u viníka nehody přítomnost 

alkoholu v krvi. Nejčastějšími příčinami dopravních nehod byly: řidič se plně nevěnoval řízení 

vozidla, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky a to ve 4 případech, dále nedodržení 

bezpečné vzdálenosti za vozidlem, jízda na "červeně světlo", při přejíždění z jednoho pruhu 

do druhého vše ve třech případech. A jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru, jiný druh 

nesprávného způsobu jízdy obě ve dvou případech. Ve třech případech došlo ke srážce 

s pevnou překážkou a v jednom případě šlo o jednu havárii. Nejčastěji dopravní nehodu 

zavinili řidiči osobních automobilů, celkem tedy šlo o 12 nehod s 9 lehce zraněnými osobami, 

dalšími byli cyklisté, kteří zavinili 3 dopravní nehody při niž se lehce zranili dva lidé. Za dvě 

nehody, které se obešly bez zranění, pak mohli řidiči nákladního automobilu s přívěsem. Po 

jedné dopravní nehodě pak měli na svém kontě nákladní automobil s návěsem, trolejbus, 

motocykl, autobus, osobní automobil s přívěsem. V jedné třetině případů stala za příčinou 

dopravních nehod zhoršené světelné a klimatické podmínky. Polovina dopravních nehod (18) 
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se stala za zhoršených světelných a klimatických podmínek. Nejčastěji se dopravní nehody 

stávaly na přechodech pro chodce a to v 8 případech. Tyto nehody si vyžádaly celkem 10 

lehce zraněných osob. Dále se stávaly do 20 m od přechodů pro chodce. Celkem šlo o 5 

dopravních nehod, při kterých se lehce zranily 3 osoby. Konkrétních deset vybraných nehod 

se zraněním na křižovatce v Tabulka 14 
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Tabulka 14 Deset vybraných nehod křižovatka Pražská Strakonická 

pořadí Den TZ LZ Místo nehody Podmínky Náraz / Příčina 

1 29.12.2014 
13:59 

0 1 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Den – nezhoršená viditelnost –
souvislá sněhová vrstva 

Náraz 2 vozidel boku, nepřiměřená 
rychlost 

2 29.9.2011 
16:35 

0 1 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Den– nezhoršená viditelnost – 
suchý povrch vozovky 

Čelní náraz 2 vozidel, jízda na „červené 
světlo“ 

3 6.8.2010 

9:45 

0 2 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Den – zhoršená viditelnost – na 
počátku deště, slabý déšť 

Náraz zezadu 2 vozidel, nedodržení 
bezpečné vzdálenosti za vozidlem 

4 13.4.2010 

18:30 

0 2 Mimo 
křižovatku 

Den – nezhoršená viditelnost – na 
počátku deště, slabý déšť 

Náraz zezadu 2 vozidel, nedodržení 
bezpečné vzdálenosti za vozidlem 

5 16.12.2014 
6:35 

0 1 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Den – nezhoršená viditelnost – 
mokrý povrch vozovky 

Boční srážka 2 vozidel, při předjíždění 
došlo k ohrožení předjížděného řidiče 

6 30.5.2013 
7:45 

0 1 Na čtyřramenné 
křižovatce 

Den – nezhoršená viditelnost – 
suchý povrch vozovky 

Boční srážka 2 vozidel při vjíždění na 
silnici 

7 13.6.2015 
10:13 

0 1 Mimo 
křižovatku 

Den – nezhoršená viditelnost –
suchý povrch vozovky 

Jiný druh nehody, nepřizpůsobení 
rychlosti hustotě provozu 

8 24.10.2016 
17:30 

0 1 Mimo 
křižovatku 

Den – nezhoršená viditelnost – 
suchý povrch vozovky 

Náraz zezadu 2 vozidel, řidič se plně 
nevěnoval řízení vozidla 

9 4.10.2010 
16:35 

0 1 Mimo 
křižovatku 

Den – nezhoršená viditelnost – 
suchý povrch vozovky 

Boční náraz 2 vozidel, při předjíždění 
z jednoho pruhu do druhého 

10 21.8.2012 
10:20 

0 1 Mimo 
křižovatku 

Den – nezhoršená viditelnost – 
suchý povrch vozovky 

Náraz zezadu 2 vozidel, řidič se plně 
nevěnoval řízení vozidla 
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6. Dopravní průzkumy v zadané oblasti 

Dopravní průzkum byl proveden jednak k ověření a aktualizaci modelu dopravy, který 

vypracovala firma Mott Mac Donald v roce 2011 na rok 2016 na křižovatku Gen. Píky x 

Jírovcova. Dále k vytvoření nového modelu či stanovení intenzit na ostatních dvou 

křižovatkách.  O kterém pojednávám v další kapitole.  

6.1. Křižovatka ulic Gen. Píky, Nádražní, Jírovcova 

Ve čtvrtek 10. 11. 2016, tedy běžný pracovní den, v podzimním období, byl proveden směrový, 

profilový dopravní průzkum v podobě pořízení videozáznamu. Kamera byla umístěna na sloup 

veřejného osvětlení u čerpací stanice do výšky 2,5 m. Klimatické podmínky daného dne 6 oC, 

zataženo, dešťové přeháňky. Videozáznam byl pořízen od 13:30 do 18:00. Ovšem 

vyhodnocen byl pouze od 14:00 do 18:00, jednalo se tedy o 4 hodinový videozáznam. Tento 

videozáznam byl zpracován, výsledky byly zaznamenány do tabulky podle skladby vozidel z 

TP 189, Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, druhé vydání. Takto 

Obr. 11 Diagram intenzit – gen. Píky x Nádražní x Jírovcova 
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vytvořené tabulky byly zpracovaný v softwarovém programu Tralys. Byla stanovena I50 – 

padesátirázová intenzita (voz/hod) a RPDI – roční průměr denních intenzit v běžný pracovní 

den (voz/den) pro každý jednotlivý směr křižovatky. Výsledkem je zátěžový diagram intenzit 

špičkové hodiny Obr. 11. A zátěžový diagram ročního průměru denních intenzit v běžný 

pracovní den obrázek, který je příloze. V příloze B jsou k nahlédnutí listy s vyhodnocením 

jednotlivých směrů podle TP 189 ze softwarového programu Tralys. 

6.2. Křižovatka ulic Strakonická, Pražská 

Ve stejný den a za stejných podmínek probíhalo vyhodnocení druhé ze světelně řízených 

křižovatek. Kamera byla umístěna do výšky zhruba 3 m na plot skladu u měřené křižovatky. 

Výsledek, zpracovaný stejně jako v předchozím případě podle TP 189 v podobě intenzity ve 

špičkové hodině převzaté z I50 ze softwaru Tralys můžete vidět na Obr. 12. V příloze B jsou 

k nahlédnutí listy s vyhodnocením jednotlivých směrů podle TP 189 ze softwarového programu 

Tralys. 

 

Obr. 12 Diagram intenzit – Strakonická x Pražská 
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6.3. Okružní křižovatka Gen. Píky, Zanádražní komunikace 

Ve čtvrtek 20. 4. 2014, tedy běžný pracovní den, v jarním období, byl proveden směrový, 

profilový dopravní průzkum v podobě pořízení videozáznamu. Kamera byla umístěna na 

železniční most u měřené křižovatky asi 6 m. Klimatické podmínky daného dne 7 oC, 

polojasno. Videozáznam byl pořízen od 13:00 do 18:00. V této době 5 hodin byl i vyhodnocen. 

Tento videozáznam byl zpracován stejně jako videozáznamy předchozí, tedy v softwaru Tralys 

a dle TP 189. Na Obr. 13 můžete vidět špičkovou hodinu po vyhodnocení. Další výsledky a 

zátěžový diagram ročního průměru denních intenzit v běžný pracovní den k náhledu v příloze 

B. 

 

Obr. 13 Diagram intenzit – gen. Píky x Zanádražní 
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7. Stanovení intenzit 

Hlavním problémem stanovení intenzit byl nedostatek podkladů. Měl jsem k dispozici pouze 

výhledové, již zmíněné intenzity, vytvořené v roce v 2011 na rok 2016. Viz příloha C. A to 

pouze na křižovatku ulic Gen. Píky, Nádražní, Jírovcova. Tyto intenzity byli ovšem zpracovány 

podrobně pro každý směr. Měl jsem k dispozici intenzity na variantu dokončeného dálničního 

obchvatu bez MÚK Hlinsko a Hodějovice, dále pak intenzitu po napojení úseku dálnice D3 

0309/III Borek – Úsilné a také variantu bez napojení dálnice. Vše bylo v jednotkách pvoz/24 h. 

Po provedení dopravního průzkumu jsem mohl tyto data porovnat se skutečným stavem. 

Porovnání v kapitole 6.1. A upravit a aktualizovat tak intenzitu po napojení úseku dálnice D3 

0309/III Borek – Úsilné rovněž získanou pro tuto křižovatku. Pro další dvě křižovatky tedy 

světelnou Pražská – Strakonická a okružní Zanádražní komunikace, Gen. Píky jsem musel 

postupovat jinak. Zde byly intenzity porovnány s modelem IPOD (více o něm dále). Jednalo 

se o model IPOD, který obsahuje pouze napojení D3 na MÚK Úsilné. Viz Obr. 14. Tento model 

nebyl podrobný, pojednával pouze o přibývání a ubývání vozidel na celých větvích, 

nepojednával o jednotlivých směrech v křižovatkách. Po odečtení či přičtení vozidel na větvích 

byla vozidla rozdělena podle procentuálních poměrů zjištěných v dopravním průzkumu. Tímto 

krokem mohla vzniknout samozřejmě jista nepřesnost, ovšem jiný podrobnější zdroj informací 

jsem neobdržel. Po tomto kroku jsem převedl pomocí prognózy intenzit dopravy dle TP 225 v 

programu Tralys do roku 2018. Abych dostal intenzity na všech třech křižovatkách po otevření 

úseku dálnice D3 0309/III Borek – Úsilné. 
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Obr. 14 Schéma intenzit 

Dále jsem pokračoval s intenzitami z vyhodnoceného dopravního průzkumu dvou světelných 

křižovatek a jedné okružní. Tyto intenzity jsem převedl pomocí prognózy intenzit dopravy dle 

TP 225 v programu Tralys do roku 2020, abych je mohl upravit podle Integrovaného plánu 

organizace dopravy, známí též pod zkratkou IPOD. Dokument IPOD vznikl v roce 2009 

připraven byl firmou Mott Mac Donald. Obsahem dokumentu jsou krom analýz a návrhů mimo 

jiné prioritní stavby a jejich dopad v podobě dopravních modelů. Zde jsem čerpal z Aktualizace 

IPOD z ledna 2016, která se zabývá dopravou v Českých Budějovicích na roky 2016–2020. 

Konkrétně tedy modely dopravy po výstavbě významných silničních staveb. Na výběr bylo 

mnoho modelů. Byl vybrán kombinovaný scénář číslo 3, který zahrnuje všechny stavby 

strategického významu vhodné k realizaci dále dokončení dálnice D3 v úseku Borek – 

Třebonín, stavby Podjezd pod nádražím, Jižní tangenta I. etapa, Severní spojka + Okružní I. 

etapa a Horákové – Strakonická, Horákové – Litvínovická a Litvínovická – Schneidera, 

Přemostění Vltavy v Mánesově ulici. Jelikož navrhuji na rok 2036 tedy za 20 let od zadání této 

diplomové práce, předpokládám, že budou tyto stavby již realizovány. Tyto data ovšem mají 

zásadní nevýhodu a to tu, že ukazují přibývání či ubývaní intenzit pouze na větvi nezabývají 

se detailněji uzlem. Nezobrazují tedy intenzitu pro jednotlivé směry. Po porovnání s modelem 

kombinovaného scénáře č. 3 a odečtení či přičtení intenzit na větvích z dat převedených 

pomocí prognózy intenzit dopravy. Viz Obr. 14. 
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 Jsem měl data o intenzitách na rok 2020 ale pouze na větvích. Pro zjištění intenzit jednotlivých 

směrů jsem použil procentuální rozdělení směrů zjištěných z intenzit po vyhodnocení 

dopravního průzkumu. Zde mohla vzniknout jistá nepřesnost, ovšem vzhledem k datům, které 

jsem měl k dispozici se domnívám, že to byla nejlepší možná metoda. Poté jsem tato data 

intenzit pomocí prognózy intenzit dopravy dle TP 225 v programu Tralys přenesl na intenzity 

roku 2036. Čímž jsem získal intenzity na návrhový stav roku 2036. 

7.1. Křižovatka ulic Gen. Píky, Nádražní, Jírovcova 

Jak jsem již uvedl o kapitolu výše, u této světelné křižovatky jsem měl k dispozici model se 

všemi směry, který byl aktualizován výslednými intenzitami z dopravního průzkumu. Na Obr. 

15 pro porovnání intenzity modelu IPOD, které jsem obdržel. A na Obr. 16 intenzity zjištěné 

z dopravního průzkumu.  

Obr. 16 Diagram intenzit – dopravní průzkum 

Obr. 15 Diagram intenzit – IPOD 
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Obě v jednotkách Pvoz/den. Rozdíl mezi diagramy může zřejmě být dán tím, že průzkum 

probíhal od 14-16 hod. Nejednalo se tedy o celo denní průzkum a také nebyl opakován.  

Na dalším Obr. 18 k nahlédnutí výsledný diagram intenzit ve špičkové hodině po napojení D3 

0309/III Borek – Úsilné. A na Obr. 17 pak výsledný zátěžový diagram intenzit špičkové hodiny 

pro rok 2036  

Obr. 18 Diagram intenzit – výhled po otevření D3 0309/III Borek – Úsilné 

Obr. 17 Diagram intenzit – výhled po roce 2036 
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7.2. Křižovatka ulic Pražská třída, Strakonická 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 6, kde byl uveden i postup, zde nebyl k dispozici podrobný 

model jako v předchozím případě. A proto jsem musel vycházet hlavně z intenzit z dopravního 

průzkumu. Jedná se o světelně řízenou křižovatku. Na Obr. 19 je znázorněn výsledný diagram 

intenzit ve špičkové hodině po napojení D3 0309/III Borek – Úsilné. Na Obr. 20 pak výsledný 

diagram intenzit ve špičkové hodině pro rok 2036.  

 

Obr. 19 Diagram intenzit Strakonická x Pražská – výhled po otevření D3 0309/III Borek – Úsilné 
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. 

 

7.3. Okružní křižovatka Gen. Píky, Zanádražní komunikace 

Tyto intenzity okružní křižovatky byly tvořeny stejným způsobem jako u předešlé světelné 

křižovatky. Na Obr. 21 je k nahlédnutí výsledný diagram intenzit ve špičkové hodině po 

otevření úseku D3 0309/III Borek – Úsilné. A na Obr. 22 pak výsledný diagram intenzit ve 

špičkové hodině pro rok 2036. U obou diagramu tvoří vždy levý směr přejezd přes okružní 

křižovatku a pravý směr přes „bypass“.  

 

 

Obr. 20 Diagram intenzit Strakonická x Pražská – výhled 2036 



44 
 

 

Obr. 21 Diagram intenzit Generála Píky x Zanádražní – výhled po otevření D3 0309/III Borek – Úsilné 

 

Obr. 22 Diagram intenzit Generála Píky x Zanádražní – výhled 2036 
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8. Posouzení stávající a výhledové kapacity 

Posouzení jednotlivých kapacit křižovatek bude primárně navrženo na rok 2036. Musí ovšem 

být splněna i do tohoto roku, hlavně tedy po napojení MÚK Úsilné, po kterém je intenzita 

mnohdy horší než v roce 2036, tedy po otevření dalších důležitých dopravních staveb. 

Všechny výpočty kapacity jsou k nalezení v příloze D. Posouzení kapacity probíhalo pro 

křižovatky se SSZ podle TP 235 a u okružních podle TP 234. 

8.1. Křižovatka ulic Pražská Strakonická 

Již při dopravním průzkumu bylo patrné, že se před křižovatkou, a i v křižovatce tvoří 

kongesce. Problém spočívá jednak v nedostatečné kapacitě této křižovatky, ale i 

v provázanosti s další křižovatkou a to Gen. Píky x Jírovcova, která také nemá dostatečnou 

kapacitu. Na Obr. 23 je znázorněno stávající schéma fází včetně čísel řadících pruhů, které 

pak souvisejí s obrázkem Obr. 24 tabulky výpočtu metodou saturovaného toku a následného 

stupně ÚKD pro světelně řízené křižovatky [5]. Data byla získána stopováním dob zelených a 

následujících zelený v kolizním směru. Na křižovatce se v současnosti nachází SSZ 

s dynamickým řízením, proto je výpočet saturovaného toku pouze orientačním měřítkem 

k posouzení kapacity, jelikož tímto způsobem řízená křižovatka dosahuje kapacit ještě o něco 

vyšších. Kapacitu bych musel počítat pomocí speciálního softwaru či pomocí 

mikrosimulačního modelu.  

 

Obr. 23 Schéma fází Pražská x Strakonická 

Ovšem i z tohoto výpočtu saturovaného toku můžeme vyčíst problematická místa z hlediska 

kapacity této křižovatky. Problematické jsou zejména řadicí pruhy v rovném směru od nádraží 

k Mobelixu v ulici Strakonická, zde se nachází intenzita 669 vozidel na jízdní pruh. Tento směr 

svou nízkou propustností blokuje poté i sousední křižovatku ulic Gen. Píky, Jírovcova, 
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Nádražní. Také je potřebný delší čas zelené, který pak na úkor dalších směru, jenž poté 

nevyhovují také. Jako například řadící pruh č. 7 levé odbočení  

 

Obr. 24 Výpočet kapacity pomocí saturovaného toku stav jaro 2017 

z ulice Pražská ze směru Borek do ulice Strakonická nebo řadící pruh č. 3 levé odbočení 

z ulice Strakonická ze směru od Mobelixu do ulice Pražská směrem na obec Borek. A 

v neposlední řadě také řadící pruh č. 11 ve směru ulice Pražská z centra taktéž do ulice 

Pražská ve směru obce Borek. 

Jelikož stávající stav je aktuálně nevyhovující a do budoucna se situace nezlepší. Byl navržen 

nový signální plán. Návrh vychází z dopravního modelu vytvořeného na rok 2036 a splňuje 

kapacitu i po připojení MÚK Úsilné. Zde ovšem jsou některé řadící pruhy na stupni ÚKD F, 

avšak je zde ve všech případech kapacitní rezerva a pomocí dynamického řízení bude 

křižovatka kapacitně dostačující. Na Obr. 25 se nachází schéma fází navrhovaného signálního 

plánu, včetně popsaných řadících pruhů. Na Obr. 26 k náhledu výpočet kapacity světelně 

řízené křižovatky pomocí metody saturovaného toku na rok 2036. Co se týče preference linek 

MHD dalo by se uvažovat pouze řadícím pruhu č. 15, zde projíždí nejvíce linek MHD. Ovšem 

vzhledem k vytíženosti křižovatky zde nelze uvažovat o aktivní preferenci, tj. že jakmile vozidlo 

MHD přijede ihned obdrží signál volno. Spíše se domnívám, že lepší by byl systém fungující 

například ve Zlíně. Systém funguje tak, že řidiči MHD dostávají prostřednictvím svých 

palubních počítačů do vozidla informaci, v kterém okamžiku mohou vyjet ze zastávky, aby měli 
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na nejbližší světelně řízené křižovatce zelenou a mohli křižovatkou volně projet bez 

zastavování. [6] 

 

Obr. 25 Stávající schéma fází SSZ křižovatky ulic Pražská Strakonická 

 

 

Obr. 26 Výpočet kapacity pomocí saturovaného toku stav 2036, Strakonická Pražská 

8.2. Křižovatka ulic Gen. Píky, Nádražní, Jírovcova 

Jako v předchozím případě tak i zde již při dopravním průzkumu bylo patrné, že se před 

křižovatkou, a i v křižovatce tvoří kongesce. Problém spočívá jednak v nedostatečné kapacitě 

této křižovatky, ale i v provázanosti s další křižovatkou ulic Strakonická, Pražská, která také 

nemá dostatečnou kapacitu. Na Obr. 27 se nachází schéma stávajícího stavu řízení 

křižovatkového uzlu s čísly jednotlivých řadících pruhů. Stejně jako v předchozím případě je i 

tato křižovatka řízena dynamickým řízením SSZ, proto je výpočet saturovaného toku pouze 

orientačním měřítkem k posouzení kapacity, jelikož tímto způsobem řízená křižovatka 

dosahuje kapacit ještě o něco vyšších.  
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Obr. 27 Stávající schéma fází SSZ křižovatky ulic Gen. Píky Nádražní Jírovcova 

Data stávajícího stavu křižovatky baly jako v předchozím případě získána stopováním dob 

zelených a následujících zelený v kolizním směru. Na Obr. 28 je znázorněna tabulka výpočtu 

metodou saturovaného toku a následného stupně ÚKD pro světelně řízené křižovatky [5]. Jak 

je patrné z tohoto obrázku největší obtíže představují směry z ulice Strakonická do ulice 

Nádražní a zpět a dále celá fáze B vozidel jedoucích z ulic Gen. Píky a Jírovcova, zde musí 

vozidla jedoucí vlevo dát přednost vozidlům jedoucím rovně. 

 

 

Obr. 28 Výpočet kapacity pomocí saturovaného toku stav jaro 2017, Gen. Píky Nádražní Jírovcova 

Poněvadž stávající stav nevyhovuje a ve výhledu se situace dle dopravních modelů nezlepší. 

Byl navržen nový signální plán. Návrh vychází z dopravního modelu vytvořeného na rok 2036 

a splňuje kapacitu i po připojení MÚK Úsilné. Na Obr. 29 se nachází schéma fází 

navrhovaného signálního plánu, včetně popsaných řadících pruhů. Na Obr. 30 pak k náhledu 

výpočet kapacity světelně řízené křižovatky pomocí metody saturovaného toku na rok 2036. 
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Obr. 29 Návrh schéma fází SSZ křižovatky ulic Gen. Píky Nádražní Jírovcova 

 

Obr. 30 Výpočet kapacity pomocí saturovaného toku stav 2036, Gen. Píky Nádražní Jírovcova 

8.3. Okružní křižovatka Gen. Píky, Zanádražní komunikace 

Kapacita okružní křižovatky byla vypočtena TP 234 v programu Tralys. Všechny výpočty 

kapacity jsou k nalezení v příloze D. Zde bych krátce shrnul výsledky. Prověření kapacity bylo 

uskutečněno pro tři případy. První z nich byl stávající stav, ve kterém kapacita vyhovuje ve 

všech směrech. Jmenovitě tedy Zanádražní komunikace na stupni UKD C, Generála Píky ve 

směru z centra také UKD na stupni C a ve směru do centra UKD na stupni A. Dalším stavem, 

na který byla prověřována kapacita je stav po otevření úseku dálnice D3 0309/III Borek – 

Úsilné. Zde bohužel nevyhovuje kapacita ve směrech ulice Generála Píky z centra a 

Zanádražní komunikace. Generála Píky do centra vyhovuje a je na stupni UKD A. Posledním 

případem prověřování je stav k roku 2036. Zde okružní křižovatka opět vyhovuje. Konkrétně 

tedy Zanádražní komunikace na stupni UKD D, Generála Píky ve směru z centra také UKD na 

stupni E a ve směru do centra UKD na stupni A. 
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9. Bezpečnostní inspekce oblasti 

Provedená inspekce vycházela z „Metodiky bezpečnostní inspekce pozemních komunikací – 

metodika provádění“, 3. vydání [7]. Pro vyhodnocení bezpečnostní inspekce konkrétní lokality 

nebo porovnání problematických úseků mezi sebou, bylo třeba nejprve definovat riziková 

kritéria a popřípadě jim přiřadit váhy dle důležitosti. Při provádění bezpečnostní inspekce je 

možné identifikovaná rizika ohodnotit dle jejich závažnosti třemi úrovněmi: nízkou, střední a 

vysokou. Ohodnocení rizik pak ulehčuje zadavateli inspekce stanovení priorit při rozhodování 

o tom, zda a jaká rizika řešit, případně v jakém pořadí. Následující Tabulka 15 uvádí stručně 

charakteristiky jednotlivých úrovní rizika. V tato práce již obsahuje body inspekce jako popis 

lokality a část prohlídky lokality, o které zde spolu s částí výsledků bezpečnostní inspekce 

budu pojednávat. Oblast je zmenšena na nejzatíženější a nejdůležitější ulice vybrané oblasti, 

dále nejsou zde obsaženy všechny problémy, jelikož se tato diplomová práce nezabývá pouze 

bezpečnostní inspekcí. 

Tabulka 15 - Úroveň rizika 

Úroveň rizika Charakteristika 

Vysoká Při neodstranění rizika existuje značná pravděpodobnost vzniku 
dopravních nehod s osobními následky. Inspekční tým považuje 
jeho odstranění za prioritní a nezbytné.  

Střední Riziko má vliv na vznik nehod s osobními následky. Inspekční tým 
považuje jeho odstranění za důležité.  

Nízká Riziko má vliv na vznik kolizních situací, popřípadě zvyšuje 
subjektivní riziko (snižuje pocit nebezpečí) účastníků silničního 
provozu. Vznik nehod s osobními následky je velmi málo 
pravděpodobný  

 

Případné návrhy úprav je možné stručně ohodnotit podle složitosti řešení podle Tabulka 16. 

Tabulka 16 – Charakteristika složitosti řešení 

Barva Charakteristika 

 Finančně a časově náročné řešení (např. stavba okružní 
křižovatky), které v sobě zahrnuje projednávací a schvalovací 
procesy, tvorbu dokumentace, bezpečnostní audit apod. 

 Zvýšená administrativa – návrh umístění vhodného svislého nebo 
vodorovného značení, popř. drobných stavebních úprav 

 Jednoduché řešení (např. prořezání bujné zeleně, která zakrývá 
svislé dopravní značení, zvýraznění nebo obnova dopravního 
značení, instalace vodicích sloupků u pozemní komunikace) 

 

V rámci procesu vyhodnocení bezpečnostní inspekce v ulicích Generála Píky, Strakonická a 

Pražská třída byla prověřena následující kritéria a podkritéria: 
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 dopravní značení a zařízení (absence svislého nebo vodorovného dopravního značení, 

vodicí sloupky, krátké náběhy odbočovacího pruhu, neshoda vodorovného a svislého 

značení apod.)  

 vozovka (kluzká komunikace, prudké klesání, odpadávání krajnic či vozovky, špatný 

technický stav vozovky) 

 pevné překážky u pozemní komunikace (betonové a cihlové nosné pilíře při pozemní 

komunikaci, nezabezpečená silnice u skály či skalní stěny v blízkosti vozovky, velké 

stromy a vzrostlé keře v blízkosti vozovky, nevhodně umístěné městské pouliční 

vybavení /květináče, lavičky, předměty reklamy, apod./, havarovaná a opuštěná vozidla 

podél vozovky, budovy v blízkosti silnice či ulice, ochranná zábradlí nebo ploty se 

špičatým koncem nebo nevhodně umístěné protihlukové stěny, úzké mosty s 

omezenou rozhledovou vzdáleností nebo blízkým směrovým obloukem, jiné pevné 

bariéry, kamenné stěny) 

 omezení rozhledových poměrů (ostrá zatáčka, zhoršené rozhledové poměry vinou 

vybavení pozemní komunikace – např. strom zakrývá dopravní značení, odvádění 

pozornosti reklamou) 

 špatně avizované křižovatky (rozhledy, matoucí dopravní značení vedoucí ke špatné 

orientaci v křižovatce) 

 špatné dopravně – stavební poměry (nevhodná šířka komunikace, parkování na ulici 

příliš blízko křižovatkám, nevhodná nebo žádná intenzita osvětlení, ostré směrové 

oblouky obzvláště u úzkých komunikací, malá nebo žádná záchytná zóna v okolí, 

špatně řešené zastávky veřejné hromadné dopravy, diskontinuita komunikace – náhlý 

konec jízdního pruhu, změna obousměrné na jednosměrnou komunikaci, náhlá změna 

v příčném profilu komunikace atd.) 

 cyklistická a pěší doprava (body křížení automobilové dopravy s ostatními účastníky 

provozu – cyklisty a chodci, chybějící infrastruktura atd.), 

 ostatní (lokality, kde vozovku často přechází zvěř, nevhodná vegetace – spad listí, 

potřeby vozidel integrovaného záchranného systému). 

Pokud jsou podrobovány bezpečnostní inspekci křižovatky, pak je míra rizika stanovena 

na základě následujících kritérií: 

 rozhledové poměry (zakrytí svislým dopravním značením, parkujícími vozidly, zelení, 

reklamou apod.), 

 dopravní značení (včetně souladu vodorovného dopravního značení a svislého 

dopravního značení), 

 rozlehlost křižovatky (psychologická přednost), 

 bezpečné napojení přilehlých pozemků, 
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 nebezpečné stavební prvky (tangenciální průjezdy okružními křižovatkami, počet 

řadicích pruhů na vjezdu nesouhlasí s počtem jízdních pruhů na výjezdu apod.), 

 bezpečnost pohybu ostatních účastníků silničního provozu v okolí křižovatky (přechody 

pro chodce, přejezdy pro cyklisty atd.). 

Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace, včetně způsobu zajištění 

přechodu komunikace do zastavěného území 

Co se týče šířkového uspořádání v ulici Strakonická mezi křižovatkami s ulicí Pražskou a 

Generála Píky, zde je šířkové uspořádání mírně naddimenzované, což vede k rychlejší jízdě. 

Pokud jde o přecházení komunikace, není na tomto krátkém úseku po něm poptávka, všechny 

objekty se nacházejí pouze v blízkosti obou křižovatek. 

V relativně nové ulici Generála Píky je zde kromě najížděcích pruhů v případě problému 1 

v pořádku. Aktuálně zde není poptávka po přecházení mimo stávajících přechodů, jelikož se 

velká část komunikace nachází v polích. Do budoucna bude určitě problém s přecházením 

této komunikace. Je zde totiž kilometr dlouhý úsek bez možnosti tuto komunikaci překonat. 

Problematická je pak ulice Pražská třída, zde jsou naddimenzované jízdní pásy šířky 4 m. Což 

vede k rychlé jízdě. V některých místech je rychlost stanovena na 70 km/h a ve většině pak 50 

km/h. Je zde málo míst k přecházení komunikace, od křižovatky s ulicí Strakonickou až po 

křižovatku s ulicí K. Světlé tedy 500 m není žádný přechod nebo místo k přecházení. Poptávku 

zde tvoří dvě autobusové zastávky obchodní centrum a další kancelářské prostory a domy. Na 

základě metodiky BI je tomuto problému přiřazen vysoký stupeň rizika. 

Posouzení směrového a výškového vedení 

Komunikace se nacházejí v rovných úsecích, případně jsou zde oblouky velkých poloměrů. 

Komunikace jsou vedeny v rovině. Výjimky jsou pouze u překonání 4. železničního koridoru 

v ulici Pražská třída a Generála Píky, zde se nachází mírný údolnicový oblouk o velkém 

poloměru. 

Posouzení uspořádání křižovatky a pohybů vozidel v křižovatce 

V řešeném území se nachází 9 křižovatek a 6 výjezdů nebo nájezdů na komunikaci. Z těchto 

9 křižovatek jedna okružní, 4 se SSZ a jedna mimoúrovňová. U všech křižovatek je zašlé 

vodorovné dopravní značení a je nutná jeho obnova. Problematická je křižovatka ulic Pražská 

třída se Strakonickou ulicí. V hlavních směrech ve špičkové hodině dochází k dlouhým 

kolonám a následnému ucpání okolních křižovatek. Ostatní křižovatky jsou dimenzovány a 

uspořádány vhodně. Problematickým sjezdem je sjezd k čerpací stanici od křižovatky ulic 

Generála Píky, Nádražní, Strakonická a Jírovcova. Zde totiž dochází k velmi krátkému, a tudíž 
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nebezpečnému průpletu vozidel z ulic Generála Píky s vozidly od ulice Nádražní. Na základě 

metodiky BI je tomuto problému přiřazen vysoký stupeň rizika. 

Posouzení stavu vozovky a krajnic 

V ulici Pražská třída se nalézají mírně vyjeté koleje hlavně v oblasti autobusových zastávek a 

řadících pruzích křižovatek. U křižovatky s ulicí Strakonickou jsou pobořené obrubníky a 

propadlé chodníky. Na křižovatce ulic Generála Píky, Nádražní, Strakonická a Jírovcova je 

pobořený ostrůvek. V místech zborceného obrubníku může dojít k poškození automobilu nebo 

k roztržení pneumatiky. Na základě metodiky BI je tomuto problému přiřazen střední stupeň 

rizika. 

Posouzení parkovacích a odstavných stání 

Není relevantní. Nenachází se zde žádná parkovací stání. Parkování je směřováno do 

přilehlých komunikací, kde je současná podoba režimu parkování vyhovující. 

Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a příslušenství komunikací, 

včetně SSZ sloužícího k řízení provozu průjezdního úseku dálnic a silnic 

V oblasti se nacházejí některá chybná dopravní značení nebo špatně viditelná, která potřebují 

obnovit. Na řešeném úseku se nachází 4 křižovatky řízené pomocí SSZ. Ty jsou z hlediska 

kapacity dostačující. Krom křižovatky ulic Pražská, Strakonická. Svislé dopravní značení není 

v rozporu s vodorovným značením, je dobře čitelné a na celém úseku konzistentní. 

9.1. Posouzení osvětlení 

Komunikace je všude dobře osvětlena veřejným osvětlením včetně přechodů pro chodce na 

okružní křižovatce. Osvětlení je dostačující a plně vyhovuje svému účelu. 

Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní bezpečnosti 

V ulici Generála je komunikace po obou stranách vybavena svodidly. Stejně tak ulice 

Strakonická. Konkrétněji v kapitole 8.1. V ostatních ulicích vyskytují jen zřídka. Největším 

problémem je absence svodidel na středním dělicím pásu. V blízkosti komunikace se nachází 

velké množství sloupů veřejného osvětlení, trolejbusového vedení, reklamních poutačů, 

totemů u čerpacích stanic či konstrukcí nesoucích dopravní značení. Kolize s kteroukoli z 

těchto překážek mohou mít v rychlosti 70 km/h velmi vážné následky. 

Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a viditelnosti za různých 

podmínek 

Předmětná oblast se nachází na území města je zajištěna dostatečným osvětlením podél 

komunikace. Povětrnostní podmínky v městském charakteru nemají významný vliv na 
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bezpečnost účastníků silničního provozu. Je využívána hlavně osobní automobilovou 

dopravou v doprovodu s nákladní dopravou v menší části také MHD. Chodci využívají 

chodníků nechodí či společných stezek pro chodce a cyklisty v oblasti po přímo komunikaci. 

Cyklisté v oblasti využívají společných stezek pro chodce a cyklisty případně vedlejších 

komunikací s nižší mírou provozu. 

Posouzení železničních přejezdů 

Nachází se zde dva železniční přejezdy oba v těsné blízkosti křižovatky ulic Pražská třída a 

Strakonická. Přejezd je se signalizačním zařízením, avšak příliš dlouhý a v úhlu zhruba 30O. 

Ovšem intenzita provozu železniční vlečky je velmi malá a probíhá zde v pozdních nočních 

hodinách. Tudíž investice do mimoúrovňového řešení byly zbytečné. Ale na základě metodiky 

BI je tomuto problému přiřazen vysoký stupeň rizika. 

Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního provozu 

Práce na silnici nepředstavují riziko pro účastníky silničního provozu, ať už se jedná o údržbu 

komunikace, modernizaci či výstavbu nového úseku. Profil komunikace je dostatečně široký 

pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v případě řádného označení úseku. 

9.2. Výsledky bezpečnostní inspekce 

Problém 1 – Krátký úzký pruh pro najíždění a 
sjíždění. Nechráněný objekt na ostrůvku. 

střední  

 

Obr. 31 Nájezd od zahradního centra (foto Zamlinský 2017) 
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V ulici Generála Píky se po pravé straně ve směru do centra za okružní křižovatkou s ulicí 

Okružní nachází sjezd k zahradnímu centru a výjezd ze zahradního centra. Maximální 

povolená rychlost je zde 70 km/h. Tento sjezd a nájezd je velmi krátký a úzký. Navíc v případě 

tohoto krátkého nájezdu je zde špatný úhel křížení. Na ostrůvku se také nachází objekt 

v podobě sloupu, tento objekt není nijak chráněný.  

 

Obr. 32 Sjezd k zahradnímu centru (foto Zamlinský 2017) 

Možné řešení: rozšíření sjezdu k zahradnímu centru a výjezdu ze zahradního centra. Toto 

rozšíření by muselo být provedeno spolu s přilehlou stezkou pro chodce a cyklisty. Ovšem po 

rozšíření výjezdu ze zahradního centra vznikne nový krátký průpletový úsek kvůli dalšímu 

sjezdu z ulice Generála Píky. Další možnosti je změnit výjezd ze P4 Dej přednost v jízdě na 

P6 Stop dej přednost v jízdě a snížit rychlost na 50 km/h a změnit úhel křížení. Sloup od 

dopravního značení by se měl buďto přesunout nebo zabezpečit svodidly. 

 

Problém 2 – Špatné dopravní značení střední  

 

V ulici Generála Píky se na přechodech u obou okružních křižovatek nacházejí špatně použité 

dopravní značky C7a Stezka pro chodce. Toto značení může vyvolat to, že má chodec 

absolutní přednost. Na Obr. 34 se nalézá ještě špatný signální pás a vystouplý kanálový 

poklop, ten by mohl být nebezpečný v případě pádu cyklisty z kola. 
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Obr. 33 Přechod pro chodce – chybné značení (foto Zamlinský 2017) 

 

 

Obr. 34 Nebezpečné překážky – zvýšený kanalizační poklop (foto Zamlinský 2017) 

Řešení: Nahrazení značky za C7b Konec stezky pro chodce na Obr. 33 a výměna signálního 

pásu na signální pás pro místo pro přecházení. Úprava kanálového poklopu, aby nevyčníval 

takto s ostrými hranami. 
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Problém 3 – Špatně viditelné VDZ nízké  

 

V ulici Generála Píky se po pravé straně ve směru do centra nachází odbočka do nové 

komunikace, která bude spojovat již zmíněnou ulici s ulicí Horní. Je zde již špatně viditelné 

VDZ V13a. 

 

Obr. 36 Špatně viditelné VDZ – sjezd k zahradnímu centru (foto Zamlinský 2017) 

Řešení: Obnova VDZ. 

Obr. 35 Spatně viditelné VDZ – pohled k VŠTE (foto Zamlinský 2017) 
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Problém 4 – nechráněný objekt u stezky pro pěší a 
cyklisty 

Vysoká  

 

V ulici Generála Píky po pravé straně ve směru do centra vedle stezky pro pěší a cyklisty se 

nalézá nezasypaný poklop, který by mohl být nebezpečný v případě pádu cyklisty z kola. 

 

Obr. 37 Nechráněný objekt u stezky pro pěší a cyklisty (foto Zamlinský 2017) 

Řešení: Přihrnutí zeminy k poklopu. 

 

Problém 5 – Nechráněný objekt u komunikace a 
nechráněný totem u čerpací stanice 

Vysoká  

 

Za křižovatkou ulic Generála Píky, Strakonická, Nádražní, Jírovcova se nachází čerpací 

stanice, kde není chráněný totem ani čerpací stanice sama. Před touto čerpací stanicí se 

nalézá sloup od dopravního značení velmi blízkou komunikace. Maximální povolená rychlost 

je zde 70 km/h. Vzniká tak nebezpečí srážky s objektem či osobami pohybujícími se v prostoru 

čerpací stanice. 
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Obr. 38 Pohled k čerpací stanici (foto Zamlinský 2017) 

 

 

Obr. 39 Nechráněný totem u čerpací stanice (foto Zamlinský 2017) 

Řešení: Instalace svodidel. 
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Problém 6 – nechráněný nebezpečný objekt u 
komunikace 

Vysoká  

 

V ulici Strakonická po pravé straně ve směru do centra se nachází výjezd z čerpací stanice. 

Tento výjezd se ještě větví kvůli zásobování čerpací stanice palivem. Kvůli tomuto větvení zde 

vznikl ostrůvek, na který byla umístěna reklama v podobě billboardu. Tento billboard má 

v případě nárazu vozidla do něj nebezpečné betonové patky a také zakrývá část výhledu pro 

vozidla odbočující ze zásobovací větve. 

Řešení: Odstranění billboardu. 

 

Obr. 40 Nebezpečný billboard za čerpací stanicí (foto Zamlinský 2017) 

 

Problém 7 – mnoho dopravních značek. A možnost 
přehlédnutí značky P3 Konec hlavní pozemní 
komunikace kvůli billboardu. 

střední  

 

Před křižovatkou ulic Pražská třída a Stakonická ze směru od křižovatky ulic Generála Píky, 

Nádražní se po pravé straně ulice nachází jednak nebezpečný sloup na dopravní, nebezpečný 

protože je ve velmi malém odstupu od komunikace. Je na něm umístěno také mnoho 

dopravního značení na různé autoservisy. Vedle tohoto sloupu se nalézá billboard s v případě 

nárazu nebezpečným velkým betonovým soklem. Kvůli tomuto billbordu vzhledem 

k podobným barvám je možné přehlednout dopravní značku P3 Konec hlavní pozemní 

komunikace, a tak zde může vzniknout dojem, že je vozidlo stále na hlavní komunikaci, 
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v případě nefunkční či vypnuté SSZ na křižovatce. Maximální povolená rychlost je zde 70 

km/h. 

 

Obr. 41 SDZ a reklamní billboardy před křižovatkou Strakonická x Pražská (foto Zamlinský 2017) 

Řešení: Odstranění či přesun billboardu dále od komunikace. Instalace svodidel vedle sloupu 

na dopravní značení. Odstranění značek servisů automobilů a ponechaní pouze značky IJ08 

Opravna případně jjejich přesun na samostatný sloupek. 

 

 

Problém 8 – Špatný rozhled z vedlejší komunikace 
v případě zastavení autobusu, sloup příliš blízko 
komunikace a zakončení chodníku. 

střední  

 

V ulici Pražská třída před křižovatkou s ulicí Dolní se nachází autobusová zastávka jednak zde 

je hůře rozeznatelné vodorovné značení, ale také zde chybí signální pás v prostoru označníku 

a odlišně zbarvená hrana nástupní plochy. Dalším problémem je zakrytý výhled pro vozidla 

vyjíždějící z ulice Dolní v případě zastavení autobusu v zastávce. A také ukončený chodník do 

vozovky a vyčnívající poklop uzávěru pitné vody. Dále také sloup trolejbusového vedení 

umístěný blízko komunikace. 
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Obr. 42 Napojení ulice Dolní (foto Zamlinský 2017) 

 

 

Obr. 43 Autobusová zastávka před napojením ulice Dolní (foto Zamlinský 2017) 
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Obr. 44 Povrchový znak vodovodu (foto Zamlinský 2017) 

Řešení: Nový návrh levého nároží včetně místa pro přecházení z pohledu vedlejší 

komunikace. 

Problém 9 – Svislé dopravní značení ve špatném 
stavu 

střední  

U odbočky z vedlejší komunikace za železničním mostem ve směru z centra v ulici Pažská 

třída se nachází dopravní značka P4 Dej přednost v jízdě ve špatném stavu. 

Řešení: Výměna značky P4 Dej přednost v jízdě za novou. 

 

Obr. 45 Svislé dopravní značení – napojení komunikace za železničním mostem (foto Zamlinský 2017) 
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Problém 10 -  Krátká svodidla u mostního pilíře Vysoká  

V ulici Pražská třída se v místě mimoúrovňového křížení se železniční tratí nachází mostní 

pilíř, který je nedostatečně zabezpečen krátkými svodidly. Mohlo by tedy dojít k přímému 

nárazu do tohoto pilíře. 

 

Obr. 46 Svodidla u mostního pilíře (foto Zamlinský 2017) 

Řešení: Prodloužení svodidel. 

Problém 11 – Sloup příliš blízko komunikace Vysoká  

V ulici Pražská třída za křižovatkou s ulicí K. Světlé ve směru z centra se nacházejí po pravé 

straně sloupy trolejbusového vedení asi 20 cm od komunikace, což nesplňuje podmínku 

bezpečnostního odstupu. 

 

Obr. 47 Detail nebezpečně umístěného sloupu (foto Zamlinský 2017) 
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Obr. 48 Nebezpečné umístění sloupu trolejbusového vedení (foto Zamlinský 2017) 

Řešení: Přeložení sloupů nebo zúžení silnice. 

 

Problém 12 – Šířka přechodů křižovatka ulic 
Pražská K. Světlé. 

Vysoká  

Na křižovatce ulic K. Světlé a Pražské třídy se na ramenech posledně jmenované křižovatky 

nacházejí velmi dlouhé přechody cca 16 m 

 

Obr. 49 Přechod – Pražská třída pohled směr centrum (foto Zamlinský 2017) 
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Obr. 50 Přechod – Pražská třída pohled směr „Budvar“  (foto Zamlinský 2017) 

Řešení: Přidání ostrůvků, rekonstrukce křižovatky. 

 

Problém 13 – Špatně viditelné vodorovné dopravní 
značení 

střední  

V ulici Pražská třída se na výjezdu ze spojovací ulice, která vede od ulice Kněžskodvorské 

okolo čerpací stanice naléza špatně viditelné vdz. 

 

Obr. 51 VDZ výjezd od čerpací stanice (foto Zamlinský 2017) 

Řešení: Obnovení vodorovného značení. Či nahrazení vdz ostrůvkem. 
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Problém 14 – Malá šířka zálivu autobusové 
zastávky, malá šířka chodníku, sloup nebezpečně 
blízko komunikace 

Vysoká  

V blízkosti křižovatky ulic Strakonická, Pražská třída se v posledně jmenované ulici směrem 

z centra nachází zastávka dálkových autobusů v zálivu. Tento zaliv měří necelé 2 m, a tak 

autobus, který zde zastaví, vyčnívá do vedlejšího jízdního pruhu. Dále sloupy trolejbusového 

vedení znemožňují průchod osobo s vozíkem či kočárkem, ty pak musejí vstupovat do 

vozovky. Chodník tedy nepojímá svou šíří bezpečný odstup 0,5 m od vozovky či sloupu 

trolejbusového vedení a dvakrát pěší modul 0,75 m.  

 

Obr. 52 Pražská třída – nedostatečná šířka chodníku – detail (foto Zamlinský 2017) 

 

Obr. 53 Pražská třída – nedostatečná šířka chodníku (foto Zamlinský 2017) 

Řešení: Zrušení zálivu tuto, plochu poté nahradit chodníkovou plochou. Místo pro zastavení 

autobusu v jízdním pruhu. 
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Problém 15 – Široký přejezd vlečky nízké  

 

Vlečka vedoucí z českobudějovického nádraží do závodu Ferony se úrovňovým přejezdem 

kříží s ulicemi Pražská třída a Strakonická. Přejezd je blízko křižovatky, v oblouku či pod 

špatným úhlem a velmi dlouhý zhruba 35 m v případě Pražské třídy a cca 55 m v případě ulice 

Strakonická. Na přejezdu je signalizační zařízení spolu s vlakovou četou, jež zastavuje 

dopravu v případě projíždění vlaku křižovatkou. Vlečka zde funguje pouze v nočních a brzkých 

ranních hodinách. Tudíž jen v časech s nízkých až žádným provozem na křižovatce Pražská 

třída, Stakonická. Z hlediska bezpečnostní inspekce je tento přejezd nevyhovující, avšak 

náklady spočívající v nápravě tohoto stavu by byly enormní, ekonomicky nevýhodné a nebyli 

by v souladu s péčí řádného hospodáře. 

Řešení: předevedení na mimoúrovňový přejezd. 

 

Obr. 54 Železniční vlečka – Pražská třída (foto Zamlinský 2017) 
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Obr. 55 Železniční vlečka – Strakonická ulice (foto Zamlinský 2017) 

 

Problém 16 – Propadlé a rozbité obrubníky střední  

U dvou velkých křižovatek Gen. Píky, Nadražní, Strakonická a u Pražská třída, Strakonická se 

nachází mnoho pobořených obrubníků, obrubníků s ostrými hranami a propadlých chodníků. 

Je zde nebezpečí zranění chodců či proražení pneumatiky u motorových vozidel. 

 

Obr. 56 Propadlý chodník a obrubník Strakonická ulice (foto Zamlinský 2017) 
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Obr. 57 Propadlý obrubník – Strakonická ulice (foto Zamlinský 2017) 

 

 

Obr. 58 Vybouraný obrubník – ulice Gen. Píky (foto Zamlinský 2017) 

Řešení: Oprava obrubníků a chodníků. 
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Problém 17 – Chybějící pojížděný prstenec u 
okružní křižovatky 

střední  

 

Na okružní křižovatce ulice Gen. Píky se Zanádražní komunikací je pojížditelný prstenec ze 

stejného materiálu a ve stejné výšce jako jízdní pruh. Odlišen je pouze VDZ od jízního pásu. 

Tudíž zde chybí pojížděný prstenec. Proto zde dochází k výraznému rozšíření jízdního pásu 

což vede k rychlé jízde osobních aut po okruhu či dokonce k tangenciálním průjezdům. 

Řešení: Přidat pojížděný prstenec na okružní křižovatku. 

 

 

Obr. 59 Okružní křižovatka ulice Gen. Píky (foto Zamlinský 2017) 
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Problém 18 – Délka přechodů křižovatka ulic 
Pražská Strakonická a absence prvků pro nevidomé 
a slabozraké 

Vysoká  

 

Křižovatka ulic Strakonická a Pražská třída nesplňuje aktuální normu 73 6110 co se týče délky 

přechodů a absence úprav pro nevidomé a slabozraké.  

 

Obr. 60 Přechody – křižovatka Strakonická x Pražská (foto Zamlinský 2017) 

Řešení: rekonstrukce křižovatky, přidání ostrůvků, vodících linií signálních a varovných pásů 

pro nevidomé a slabozraké. 
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10. Návrhová část 

Návrh vychází z ostatních částí této práce, jelikož se samozřejmě snaží o nápravu vytknutých 

chyb. Návrh je navržen podle platných norem a TP, které jsou uvedeny v seznamu použité 

literatury. Snahou bylo vyhnout se velkým nákladům na výstavbu, proto bylo upuštěno od 

rozšiřování mostních objektů či propustků, demolicím objektů a dalším nákladným činnostem. 

Proto připouštím, že některé řadící pruhy mohou být menší, než by měli být a přímé směry v 

křižovatkách nemusejí být přímé, jak by měly být. Všechny navržené zastávky mají délku 30 

m tak aby se zde vešel trolejbus (Škoda 25Tr Irisbus) a autobus (Karosa-Renault CityBus). Ač 

se jedná o studii a není zde výškové řešení. Příčné sklony na chodnících by neměly převyšovat 

hodnotu 2,0 %. Sklony jsou dány dnešní konfigurací terénu a jejich hodnoty se promítají do 

nového projektu. Základní výška nášlapu na betonové silniční obrubě se bude pohybovat od 

+10 cm do +15 cm. Veškeré plochy pro pěší ať už chodníky či stezka pro chodce a cyklisty, 

sousedící s hlavním dopravním prostorem, jejichž výškový rozdíl klesne pod hodnotu 8 cm, 

budou opatřeny hmatnou dlažbou jako varovným pásem o šířce 0,4 m. Jedná se především o 

přechody pro chodce a vjezdy do objektu, při kterých je nutno překonat plochy pro pěší. V 

místě ukončení chodníkové plochy je upravena výška nášlapu na +2 cm. V místě nájezdu pak 

do maximálně +5 cm. V místě chybějící vodící linie většinou tedy rozhraní zeleň – chodník je 

vodící linie vytvořena zvýšeným obrubníkem s nášlapem + 6 cm. Signální pás šířky 0,8 cm 

zakončený varovným pásem spolu s vodícím pásem přechodu směruje pak zrakově 

postiženého na druhou stranu komunikace. Všechna hmatná dlažba či nalepovací hmatná fólie 

musí být výrazně barevně odlišená od stavícího asfaltu nebo dlažby. Šířka u všech přechodů 

pro chodce je 3 m. Návrh je v souladu s územním plánem statutárního města České 

Budějovice 

10.1. Ulice Pražská 

Byla zde snaha o zklidnění ulice Pražská, avšak zde vycházejí stále velké dopravní intenzity, 

proto byla snaha ulici celkově zúžit, aby zde nedocházelo k rychlé jízdě vozidel jelikož se jedná 

o dlouhý rovný úsek. Návrh v ulici Pražská začíná křižovatkou s ulicemi Horní, H. Kvapilové. 

Zde byly doplněny nové přechody pro chodce s ostrůvky, tak aby křižovatka splňovala normu 

a byl umožněn bezpečný přechod chodců. Přechody zde byly doplněny, jelikož zde přechody 

ve směru do centra chybí a také zde existují pěší proudy směrem k podniků a firmám. V ulici 

H. Kvapilové byl zřízen nový chodník. V ulici Horní pak dochází ke změně dopravního značení 

z P6 stůj, dej přednost v jízdě na P4 dej přednost v jízdě, z důvodu zlepšení rozhledových 

podmínek. Více přechodů umožní lidem překonávat tuto komunikaci a celkově jí i zklidní, 

všechny přechody byly navrženy v místech poptávky pěších proudů. Další změnou je zde 

zúžení jízdních pruhů a celkově tedy i šířkového uspořádání ulice Pražská na dva jízdní pásy 
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s rozměry 3,50 m a 3,25 m v obou směrech. V některých místech byla přidána zeleň jinde byl 

rozšířen chodník na úkor vozovky a pro zvýšení bezpečnosti chodců. Návrh pokračuje dále 

v místě stykové křižovatky ulic Pražská a Dolní. Zde je upraven oblouk pro pravé odbočení ve 

směru z centra do ulice Dolní, chybělo, zde propojení přechodů. Dále vjezdy byly odlišeny 

jinou barvou dlažby a zvýšeny na úroveň chodníků pro zvýšení bezpečnosti chodců u této 

křižovatky byla upravena zastávka MHD U Severní zastávky, vedoucí směrem na Borek, 

ze zálivové na zastávku na jízdním pruhu, což povede ke zklidnění komunikace, toto opatření 

lze provést také díky poklesu intenzity a také to umožnilo vznik společné stezky pro chodce a 

cyklisty. Tato stezka vede od křižovatky ulic Pražská, Dolní. Kde ulicí Dolní se předpokládá 

vedení cyklistů. Tato stezka pro chodce a cyklisty vede dále směrem do centra a je napojena 

na komunikaci k zastávce vlaku České Budějovice severní zastávka, tato komunikace byla 

změněna na cyklistickou zónu. Stezka pro chodce a cyklisty byla převedena přes ulici Pražská 

v místě stávajícího přechodu pro chodce se SSZ, který byl přeměněn na sdružený přechod 

pro chodce a přejezd pro cyklisty. Ukončena je pak před deskový propustkem č. 3–102 ve 

směru z centra, zde naváže na plánovanou cyklostezku DPC – 13 dle územního plánu. Dále 

směrem k železničnímu mostu byla změněna zastávka MHD U Severní zastávky, vedoucí 

směrem do centra, ze zálivové na zastávku na jízdním pruhu. Dále v těchto místech dojde 

k rozšíření středního dělícího ostrůvku z důvodu blízkosti mostního pilíře u komunikace a 

k výsadbě nových stromů. Mezi železničním mostem a křižovatkou ulic Pražská, K. Světlé se 

komunikace zužuje na dva jízdní pásy s rozměry 3,50 m a 3,25 m v obou směrech dochází 

zde k rozšíření chodníků. V samotné křižovatce pak byly zúženy některé řadící pruhy a přidány 

střední dělící ostrůvky se stromy, které nebrání rozhledům v křižovatce včetně přechodů pro 

chodce. Ostrůvky slouží k ochraně vozidel stojících v řadících pruzích, hlavně pak ke zkrácení 

délek přechodů pro chodce čímž bude zajištěna větší ochrana chodců. Také zde dojde k 

přeměně autobusových zastávek Budvar ze zálivové na zastávku na jízdním pruhu. U 

zastávky ve směru do centra došlo k jejímu posunutí o 30 m zpět směrem k obci Borek. Dále 

ve směru do centra před prodejnou č.p. 497 byla původní asfaltová plocha přeměněna na 

chodník a dvě nová parkovací stání, čímž dojde k většímu bezpečí chodců a lepší organizací 

parkovaní. Vjezdy v okolí byly zvýšeny na úroveň chodníků. Naproti č.p. 497 u bezejmenné 

komunikace spojující ulici Pražskou s ulicí Kněžskodvorskou došlo ke změně, v nájezdu do 

ulice Pražská, nevýrazného VZD V13a na ostrůvek a také ke změně dopravního značení z P6 

stůj, dej přednost v jízdě na P4 dej přednost v jízdě, z důvodu zlepšení rozhledových 

podmínek. Za tímto křížením Pražské ulice s bezejmennou komunikací směrem do centra 

vznikne nový přechod pro chodce, jenž podle normy musí být se SSZ. Jelikož se zde nalézají 

prodejny, jsou zde nová parkovací místa a více jak kilometr zde není možnost, kde by se dalo 

přejít. Proto se domnívám, že se zde nalézá poptávka pěšího proudu. SSZ zde bude sloužit i 

k lepšímu zařazení vozidel z vedlejší bezejmenné komunikace do ulice Pražská. Za 
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přechodem pak vzniknou z nynějšího parkovacího pásu 3 parkovací stání. Dále po směru do 

centra zde dochází k zúžení komunikace a úpravě odbočovacího pruhu k Unihobby. Úprava 

spočívá ve změně stávající asfaltové plochy na plochu zeleně včetně vysázení nových stromů 

a částečně chodníkové plochy. Poté dále ve směru do centra vznikne nový sdružený přechod 

pro chodce a přejezd pro cyklisty s dělícím ostrůvkem o šířce 3 m s vysázenými stromy, které 

by neměly bránit rozhledům, za stromy pokácené. Protože se zde nachází i upravená zastávka 

autobusu a vzniká tak zde poptávka po bezpečném přecházení. Přejezd pro cyklisty je sem 

posunut z toho důvodu, že kdyby byl na křižovatce ulic Pražská, Strakonická zhoršoval by 

najížděcí a vyklízecí časy. Malá část stezky pro chodce a cyklisty ve směru Borek vede 

k obchodům. Druhým směrem pak k nově navržené cyklistické zóně vedoucí směrem k ulici 

Suchomelská, která vede k nákupním centrům, či do ulice kněžskodvorská, která vede 

k velkým podnikům. Na druhé straně ulice Pražská, tj. levá strana ve směru do centra, je 

smíšená stezka pro chodce a cyklisty přerušena zastávkou autobusu, stezka pak dále 

pokračuje na samostatně do cyklistické zóny, která pokračuje až ke křižovatce ulic Gen. Píky, 

Nádražní, Jírovcova a Strakonická. Ulice Pražská dále ústí do křižovatky ulic Pražská, 

Strakonická a pokračuje dále do centra. 

10.2. Křižovatka ulic Strakonická, Pražská 

Návrh vychází kapacitního posouzení této křižovatky, kde byl stanoven potřebný počet 

řadících pruhů. Změny počtu řadících pruhů tedy ve výčtu. Na rameni ulice Strakonická ve 

směru od sídlišť byly přidány ke stávajícím dva jízdní pruhy jeden ve směru nádraží, tedy rovně 

druhý pak ve směru Borek tedy vlevo. Na rameni v opačném směru pak byl přidán jeden pruh 

ve směru sídlišť tedy rovně. Na rameni Pražské ulice ve směru od obce Borek se počty řadících 

pruhů nemění. Dochází zde pouze k prodloužení odbočovacího pruhu vpravo do ulice 

Strakonická. Naproti ovšem byl ubrán pruh levého odbočení do Strakonické ulice směrem na 

českobudějovická sídliště. Šířka pruhů a komunikace byla snížena na 3,50 m a na 3,25 m, kde 

byl zakázán vjezd nákladních automobilů a nákladních automobilů na 3,5 tuny, značkou B4 

případně s dodatkovou tabulkou E5.  

V návrhu dochází také k důležité změně přednosti v jízdě. Nově je hlavní komunikací ulice 

Strakonická vedlejší komunikací se stává Pražská. 

Jeden z největších problému způsoboval železniční přejezd přes ulici Pražská, a ještě delší 

přejezd přes Strakonickou ulici. Vzhledem k hodně nízké intenzitě provozu vlečky a enormních 

nákladů na úpravu v podobě mimoúrovňového křížení, zde byla možná pouze úprava SSZ 

v křižovatce v koordinaci s přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Kde na křižovatce by byl 

dán signál volno pouze směrům nevedoucím k přejezdům či směrům ústícím z větví, kde se 

nachází přejezd. Dále proběhla změna SDZ, co se týče přejezdů. Původní SDZ bylo před 
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křižovatkou bylo nahrazeno značkou A 30 Železniční přejezd bez závor za křižovatkou. 

Křižovatka byla doplněna o dělící ostrůvky u řadících pruhů, tak aby odpovídala normě, 

zejména u délek přechodů pro chodce. Jeden z přechodů na rameni ulice Strakonická ve 

směru od nádraží byl zrušen. Jednak kvůli by způsobil delší vyklízecí a najížděcí časy dále 

pak by muselo dojít, kvůli větší šířce tohoto řešení, ke stavebním úpravám na mostku či 

propustku, což by způsobilo velké náklady. Dělící ostrůvky v ulici Pražská jsou se zelení a 

vysázenými stromy, které by neměli bránit rozhledům. V ulici Strakonická jsou pak vydlážděné. 

V návrhu byly změněny také směrové tabule, jelikož se zde změnily hlavní směry na Prahu, 

Linz a další místa spadající pod těmito směry. 

Před tímto návrhem došlo k posouzení dalších možností jako například k možnostem 

turbookružní křižovatky či okružní křižovatky o poloměru 65 m řízené SSZ. V prvním případě 

křižovatka nevyjde kapacitně ještě před vlastním návrhem v druhém případě je křižovatka příliš 

rozlehlá a nákladná což je patrné již že zakreslení kružnice R65 m do návrhu, došlo by zde 

k demolici budov a zhruba půlka křižovatky by byla propustkem. 

10.3. Křižovatka ulic Gen. Píky, Nádražní, Jírovcova 

Návrh vychází kapacitního posouzení této křižovatky, kde byl stanoven potřebný počet 

řadících pruhů. Změny počtu řadících pruhů tedy ve výčtu. V ulici Strakonická byl přidán řadící 

pruh ve směru nádraží tedy rovně v opačném směru, v ulici Nádražní byl změněn řadící pruh 

levého odbočení ve směru Jírovcova ulice, byla zde přidána možnost jet rovně směr centrum. 

Dále v ulici Gen. Píky byl přidán pruh pro pravé odbočení, tedy ve směru křižovatky ulic 

Pražská, Strakonická. Jako již v předchozím případě i zde došlo ke změně v směrových SDZ. 

Jedním z problémů této křižovatky byl průpletový úsek mezi odbočením vozidel k čerpací 

stanici s vozidly odbočujícími vpravo z ulice Gen. Píky do ulice Strakonická. Tento problém je 

v návrhu vyřešen tak, že bylo zabráněno fyzicky, tedy ostrůvkem průpletům, vozidlům 

jedoucím ve směru od nádraží do centra. Nově vozidla jedoucí k čerpací stanici buďto využijí 

okružní křižovatku Gen. Píky, Zanádražní komunikace, kde se otočí. Nebo odbočku k Siku, 

kde se poté tyto vozidla cyklistickou zónou vrátí k čerpací stanici.  

Na křižovatce byl zrušen v ulici Gen. Píky přechod pro chodce, první z důvodu bylo zlepšení 

kapacity křižovatky, druhý z důvodů je využití komunikace vedoucí pod ulicí Gen. Píky, která 

pokračuje dále za čerpací stanicí až ke křižovatce ulic Pražská, Strakonická. Kam naprostá 

většina přecházejících přes tento zrušený přechod směřovala dle posledního dopravního 

průzkumu. 

Dále byla změněna jedna fáze na dvě samostatné ve směrech z ulice Jírovcova a Gen. Píky. 

SSZ také bylo rozšířeno i na pravá odbočení, kde chyběly pruh pro zařazení vozidel. 
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S rozšířením bypassu spojujícího ulice Gen. Píky s ulicí Strakonickou byla zrušena 

komunikace u čerpací stanice, též chodník byl ukončen dřív a nyní ústí do komunikace vedoucí 

k čerpací stanici na jedné straně a na druhé pak pokračuje jako cyklistická zóna. Vlivem 

blízkosti mostu byl pak řadící pruh na tomto bypassu zkrácen. 

10.4. Okružní křižovatka Gen. Píky, Zanádražní komunikace 

Jak již bylo z kapacitního posouzení patrné, kapacita okružní křižovatky po otevření úseku 

dálnice D3 0309/III Borek – Úsilné nebude dostatečná v ulici Gen. Píky a Zanádražní 

komunikace. Avšak na této okružní křivatce pokládám za neekonomickou její změnu na jiný 

typ křižovatky, jelikož kapacita této křižovatky by na základě predikovaného stavu v roce 2036, 

tedy po dokončení významných staveb hlavně dokončení obchvatu města v podobě D3 a 

přeložky l/20 tzv. Severní spojky, měla opět vyhovovat. Proto zde navrhuji na tu to okružní 

křižovatku přidat SSZ. V návrhu je jedno z více možných umístění SSZ. SSZ by mělo být 

v koordinaci se SSZ na křižovatce ulic Gen, Píky, Nádražní, Jírovcova, Strakonická a méně či 

vůbec pak SSZ v křižovatce ulic Vodní, Pekárenská. Konkrétně tedy 2 pruhů levého odbočení 

z ulice Strakonická do ulice Gen. Píky. Tyto vozidla by měli mít v rámci zelené vlny volný 

průjezd okružní křižovatkou, jinak bude docházet ke kongesci. Ve směru od Zanádražní 

komunikace zřejmě nebude tato koordinace možná, jelikož se zde nalézají neřízené křižovatky 

a pak až řízená křižovatka ulic Vodní, Pekárenská. SSZ by zde mělo zůstat i po otevření 

dálničního obchvatu města, jelikož se na obchvatu nachází tunel, je možné, že nastane jeho 

uzavření a veškerá doprava zamíří z obchvatu zřejmě přes tuto křižovatku. 
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11. Porovnání s dnešním stavem 

Dne 19. října 2017 byl proveden srovnávací dopravní průzkum, jedná se o dobu, kdy byl 

uvedena do provozu úsek dálnice D3 0309/III Borek – Úsilné jinak také MÚK Úsilné. Tudíž se 

zde nabízí srovnání predikovaného stavu se skutečnosti. Dále posouzení, zda by návrh 

kapacitně stačil. Výsledky tohoto průzkumu ať už ve špičkové hodině nebo v celodenních 

intenzitách jsou v příloze B. Průzkum byl vyhodnocen pomocí softwaru Tralys stejným 

způsobem jako předchozí dopravní průzkum konaný na jaře roku 2017. Ovšem poloha kamer 

byla změněna v případě dvou křižovatek se SSZ. Během Průzkumu byla patrná kongesce 

v ulici Strakonická v obou směrech, vozidla zůstávala stát před stop čarou, ač měla signál 

volno. V jednom ze směrů dosahovala kongesce až k OK Gen. Píky, Zanádražní komunikace. 

11.1. Křižovatka ulic Gen. Píky, Nádražní, Jírovcova 

Na základě porovnání mého predikovaného dopravního modelu po otevření MÚK Úsilné a 

skutečných dat z průzkumu ze dne 19. 10. 2017 Obr. 61. Mohu říci, že se podařilo poměrně 

přesně predikovat tento stav. 

 

Obr. 61 Diagram intenzit špičkové hodiny z dopravního průzkumu 19.10.2017 – Gen. Píky Jírovcova Nádražní 
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Bohužel kromě směru Strakonická – Nádražní, zde vznikla poměrně velká chyba. Ve směru 

Nádražní do ulice Strakonická zhruba 20 % a v opačném směru více jak 100 %. Pokud 

porovnáme celodenní intenzity podrobného modelu IPOD, který jsem obdržel od města a 

celodenní intenzity naměřené je zde velká nesrovnalost nejen ve směru Strakonická – 

Nádražní, ale i Gen. Píky – Nádražní a Gen. Píky Strakonická. Způsobeno to může být pouze 

4 hodinovým dopravním průzkumem nebo například změnou tras vozidel z důvodu častých 

kongescí v této oblasti. K přesnění by bylo třeba provést opakovaný 24 hodinový průzkum. 

Kapacita navrhované křižovatky na tyto intenzity vyhovuje. Viz příloha D. Na základě tohoto 

průzkumu by mělo dojít i k přehodnocení a aktualizaci modelu na rok 2036.  

11.2. Okružní křižovatka Gen. Píky, Zanádražní komunikace 

Na Obr. 62 se nachází výsledné intenzity získané z říjnového dopravního průzkumu. Pokud 

porovnáme získané intenzity s predikovaným stavem. Můžeme říci, že se podařilo dobře určit 

směr Gen. Píky od VŠTE a bypass ve směru Gen. Píky z centra – Zanádražní komunikace. U 

směru Gen. Píky z centra k VŠTE bylo o zhruba třetinu méně aut, než bylo predikováno. U 

vjezdu od Zanádražní komunikace naopak přibylo o zhruba třetinu aut vjíždějících na okruh 

více oproti predikci. Chyba byla dána, již způsobem tvorby tohoto modelu. Z hlediska kapacity 

okružní křižovatka nevyhovuje na vjezdu ze Zanádražní komunikace bylo predikováno, že 

nebude vyhovovat i od Gen. Píky z centra, proto zde bylo navrženo SSZ, které bych v návrhu 

ponechal i po tomto průzkumu.  
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Obr. 62 Diagram intenzit špičkové hodiny z dopravního průzkumu 19.10.2017 – OK Gen. Píky 

11.3. Křižovatka ulic Strakonická, Pražská 

Na Obr. 63 vidíme zátěžový diagram získaný z říjnového dopravního průzkumu. Při porovnání 

s predikovaným stavem byly zjištěny nesrovnalosti u intenzit, které byly +/- 100 pvoz/hod. U 

hlavních směrů je pak tato chyba vyšší než 200 pvoz/hod. U vozidel ve směru Pražská ulice z 

centra pak dochází k velkému úbytku vozidel, oproti predikci. Tato Predikce tedy vychází 

nejhůře ze všech. Ovšem tato chyba vznikla již při tvorbě dopravního modelu, kde jsem měl 

k dispozici pouze přibývaní nebo ubývaní vozidel na větvích, a ne v konkrétních směrech. Co 

se týče kapacity návrhového stavu na intenzity zobrazené na obr. 63, tak by kapacita byla 

dostatečná. Viz Příloha D. 
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Obr. 63 Diagram intenzit špičkové hodiny z dopravního průzkumu 19.10.2017 – Pražská Strakonická 
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12. Závěr 

V této diplomové práci byla vypracována studie řešení dopravy v oblasti ulic Pražská od 

Hřbitova až k jejímu křížení s ulicí Strakonickou dále pak pokračuje oblast ulicí Strakonickou 

ke křížení s ulicí Gen. Píky. České Budějovice bojují denně s vysokou dopravní zátěží 

z důvodu chybějícího obchvatu města ať už v podobě D3 tak i různých spojek mezi 

komunikacemi ústícími do města. Bez vyřešení toho problému nemůže dojít ke zlepšení 

dopravní situace ve městě. 

Již při provádění prvního dopravního průzkumu na jaře byly patrné kongesce hlavně ve 

vybrané oblasti ulice Strakonická, v obou směrech. Při druhém kontrolním průzkumu v říjnu 

byly patrné kongesce i na OK Gen. Píky, kde předtím nebyly. Bylo tedy patrné, že tyto tři 

křižovatky se vzájemně ovlivňují a že jsou zjevně svou kapacitou nedostatečné. Což se 

nakonec při kapacitním posouzení těchto křižovatek nakonec prokázalo. 

 Po provedení bohužel jen 4 (u okružní křižovatky 5) hodinového dopravního průzkumu, avšak 

na třech křižovatkách a ze získaných intenzit byl tvořen nový model dopravy, v případě 

křižovatky Gen. Píky x Jírovcova byl pouze aktualizován model poskytnutý magistrátem města 

Č. Budějovice. Ovšem při tvorbě modelu jsem neměl dostatek podkladů pouze mapu s vozidly, 

která přibydou nebo ubydou na jednotlivých větvích. Nebylo to tedy tak jako v případě Gen. 

Píky x Jírovcova, kde byl podrobný diagram jednotlivých směru a data stačilo jen aktualizovat. 

Proto byl zvolen nestandartní postup, při kterém mohla vzniknout chyba v modelu. Modely 

dopravy byly vytvořeny pro každou křižovatku v oblasti na období po připojení MÚK Úsilné a 

na rok 2036 tedy 20 let po zadání této diplomové práce a po dokončení všech důležitých 

dopravních staveb. Poté bylo přistoupeno ke zjišťovaní kapacity v těchto jednotlivých 

obdobích. Jelikož bylo zjištěno, že stávající světelné křižovatky nesplňují kapacitu na stávající 

stav. Byla kapacita podle zjišťována rovnou pro nový návrh SSZ křižovatek. Křižovatky 

kapacitně vyhovovaly krom křižovatky Pražská x Strakonická pro predikované období po 

otevření MÚK, zde byl stupeň v několika směrech ÚKD F, ovšem stále zde byla rezerva 

kapacity. Čili se domnívám, že to křižovatka s dynamickým řízením kapacitně zvládne. Co se 

týče okružní křižovatky Gen. Píky a Zanádražní komunikace, zde podle predikovaného 

dopravního modelu po napojení MÚK Úsilné podle TP 234 nebude křižovatka vyhovovat a 

v roce 2036 už by kapacitně měl opět vyhovovat. Proto je zde navrženo SSZ, která má pomoci 

zkapacitní tuto okružní křižovatku a po dokončení dálničního obchvatu, na kterém se nachází 

tunel, by zde SSZ mělo zůstat z důvodu možného uzavření tunelu a přechodu veškeré dopravy 

z dálničního obchvatu na tuto okružní křižovatku. 

V říjnu po uvedení úseku MÚK Úsilné do provozu byl proveden kontrolní také 4 hodinový 

dopravní průzkum. Zjištěné intenzity byly porovnány s dopravním modelem predikovaného 
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stavu po napojení MÚK Úsilné. Zde byli zjištěny některé nepřesnosti, a naopak i přesná 

predikce v některých i hlavních směrech. Největší rozpor mezi predikcí a zjištěnými intenzitami 

byl na křižovatce Gen. Píky x Jírovcova ve směru ulic Nádražní a Strakonická, který přesáhl 

100 %. Následně byly ověřeny kapacity navrhovaných křižovatek se SSZ a okružní křižovatky. 

Křižovatky se SSZ kapacitně vyhověly, zatímco okružní křižovatce kapacitně podle TP 234 

nevyšel vjezd ze Zanádražní komunikace. Predikce počítala s tím, že kapacitně nevyjde i vjezd 

od ulice Gen. Píky i tak svůj návrh na umístění SSZ neměním. 

Jedním z úkolů bylo provést analýzu nehodovosti a bezpečnosti. Po provedení analýzy 

bezpečnosti v podobě bezpečnostní inspekce byla zjištěna fakta zapracována do návrhu na 

stavební úpravu komunikací v oblasti. Jednalo se například o dlouhé přechody či o pojížděný 

prstenec na okružní křižovatce nebo o zastávku v ulici Pražská a další. Pokud se jedná o 

řešení krátkodobého charekteru, zde bych navrhoval výstražné označení sloupů 

trolejbusového vedení a dalších překážek blízko vozovky. 

Byla navržena úprava vjezdu k čerpací u křižovatky Gen. Píky x Jírovcova. Bude stavebně 

zabráněno průpletům v ulici Strakonická. Vozidla jedoucí od nádraží nově použíjí buďto 

okružní křížovatku Gen. Píky x Zanádražní nebo komunikaci vedoucí za čerpací stanící, která 

se napojuje na Strakonickou ulici.  
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