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Seznam použitých zkratek 

IAD Individuální automobilová doprava 

MHD Městská hromadná doprava 

MPR Městská památková rezervace 

MK Místní komunikace 

HDP  Hlavní dopravní prostor  

RZ Registrační značka 

BI  Bezpečnostní inspekce 

DN Dopravní nehoda 

ÚP Územní plán 

PD  Pracovní den 

SNS Sobota, neděle a svátky 

OSSOP Osoby se sníženou schopností orientace a pohybu 

TTV Trakční trolejbusové vedení 

ČSN Česká technická norma 

Z30 Zóna 30 

PZ  Pěší zóna 

SZZ Světelné signalizační zařízení  
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Úvod 

Centrum města, ať už historické či moderní, je společností vnímáno nejen jako místo s řadou 

úřadů, obchodů a služeb, ale také jako místo setkávání a odpočinku. Se svojí dominantní 

pobytovou funkcí hraje důležitou společenskou roli a je základním prvkem dobře fungujícího 

města. Ne vždy se však daří tyto vlastnosti optimálně vybalancovat s funkcí dopravní. 

Zásobování a dopravní obsluha objektů je samozřejmě nutná, nicméně narůstající stupeň 

automobilizace potvrzuje zájem o IAD až na místo určení u stále vetší části populace (1). 

Centra měst pak přestávají plnit svoji funkci a mnohdy připomínají spíše rušné dopravní tepny, 

nežli místa vstřícná pěším a cyklistům.  

Jedním z měst, kde je vlivem špatně řešené dopravní situace ovlivněno i historické centrum 

jsou České Budějovice. Stále chybějící obchvat města či nedostatek mostů přes řeku Vltavu 

jsou jen dva z často udávaných důvodů, kvůli kterým je doprava v této krajské metropoli 

v nevyhovujícím stavu. Podle metriky společnosti INRIX, založené na měření času stráveného 

v kongescích, jsou České Budějovice druhým nejhorším městem v ČR. Řidiči zde v kolonách 

stráví v průměru 42 hodin za rok (2). Časté kongesce tak vedou ke snížení 

konkurenceschopnosti MHD a nárůstu dopravy individuální. Výraznou oblibu IAD 

potvrzuje i ukazatel podílu dopravních výkonů, tzv. modal split. Až 43% obyvatel Českých 

Budějovic volí osobní automobil při dojíždění do zaměstnání či školy (3). To vše se logicky 

promítá i do počtu vozidel projíždějících, či parkujících v historickém centru města. 

V roce 2017 se magistrát města Českých Budějovic rozhodl tuto situaci řešit a za účelem 

regulace dopravy v centru a jeho okolí zřídil zóny parkovacího stání. Součástí tohoto projektu 

byla také výstavba, respektive přestavba záchytných parkovišť Na Dlouhé louce, u sportovní 

haly, u fotbalového stadionu a v Jírovcově ulici. Poslední dvě pak byly propojeny novým 

systémem elektrobusových linek, který mimo jiné zahrnoval obsluhu historického centra 

města. Po nevoli majitelů nemovitostí, zejména v Krajinské ulici, musel být systém vedení linek 

změněn, čímž došlo k prodloužení jízdních dob a k poklesu jeho atraktivity. Jedním z cílů této 

práce je tak nalézt atraktivnější způsob linkového vedení s ohledem na preferenci MHD 

a regulaci IAD v síti MK v historickém jádru města.  

Tato diplomová práce si tak v první řadě klade za cíl analýzu daného území. Ať už se jedná 

o pohled do minulosti na vznik pravoúhlé uliční sítě, či historii provozu na českobudějovickém 

náměstí, nebo o analýzu současného stavu dopravy v řešeném území. Tato analýza je pro 

budoucí návrhy klíčová, proto je cílem ji pojmout obsáhle s ohledem na provoz všech módů 

dopravy v řešeném území, tedy IAD, MHD, cyklistické dopravy a pěší dopravy. Součástí 

analýzy by také měly být průzkumy intenzit vozidel a obsazenosti linek MHD a jejich 

vyhodnocení.  
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Za účelem zjištění závad současného stavu infrastruktury bude též provedena bezpečnostní 

inspekce, která daná rizika a nedostatky odhalí. V návrhové části je pak cílem rekonstruovat 

současný stav infrastruktury s ohledem na provoz linek elektrobusů a navrhnout opatření, 

která by ho umožňovala. V neposlední řadě je pak cílem na nově navržené infrastruktuře 

navrhnout úpravy linkového vedení, které by vedly ke zkrácení jízdních dob a zvýšení 

atraktivity celého systému elektrobusových linek.  
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1 Vymezení a popis řešeného území 

Druhá kapitola se zaměřuje na vymezení a popis řešené lokality. Je v ní popsáno nejen 

historické centrum, jehož dopravní obslužnosti se tato diplomová práce věnuje, ale z důvodu 

pochopení širšího kontextu i celé město České Budějovice jako celek. Popsány jsou jeho 

základní charakteristiky a specifika, rozvoj města v průběhu dějin nebo třeba popis širších 

dopravních vztahů. V neposlední řadě je pak v podobném duchu popsáno i samotné centrum, 

kde jsou zmíněna specifika především Náměstí Přemysla Otakara II. a ortogonální uliční sítě. 

1.1 Město České Budějovice   

České Budějovice jsou krajské město Jihočeského kraje, ležící na soutoku řek Vltavy a Malše. 

Podle posledního sčítání obyvatelstva mají bezmála 95 tisíc obyvatel a řadí se tak na pozici 7. 

nejlidnatějšího města v České republice. Kdybychom k tomu přičetli aglomeraci, zahrnující 

okolní vesnice, dostali bychom se na číslo 155 tisíc. Město se rozkládá na výměře 55,6 km2, 

což ho naopak řadí do nižších pater žebříčku. (4) Například srovnatelně osídlená města jako 

Hradec Králové nebo Ústí nad Labem mají téměř dvojnásobnou rozlohu. České Budějovice 

jsou správním a kulturním centrem Jihočeského krajem s velkým počtem historických 

památek. Pro ně i pro památky nacházející se v blízkosti města, jsou hojně navštěvovány 

domácími i zahraničními turisty. 

 

Obrázek 1-Mapa Českých Budějovic, oranžovou barvou vyznačené řešené území (zdroj: openstreetmaps.org) 
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Jak již bylo uvedeno výše, v Českých Budějovicích dnes žije okolo 95 tisíc obyvatel, z toho 

třetina z nich na sídlištích na levém břehu Vltavy. (5) Většina velkých i malých firem 

a zaměstnavatelů však sídlí na břehu pravém, což při ranních a odpoledních špičkách značně 

zahušťuje dopravu, neboť z levého břehu na ten pravý vedou pouze tři mosty. Nutno 

podotknout, že do velkých českobudějovických podniků jako Budvar, Robert Bosch, Madeta či 

Koh-i-Noor, ale i do ostatních zaměstnání dojíždějí nejen lidé z levobřežních sídlišť a ostatních 

částí Budějovic, ale i obyvatelé ze vzdálenějších měst či vesnic. Ve městě také sídlí Jihočeská 

univerzita a další dvě vysoké školy, které dohromady navštěvuje okolo 15 tisíc studentů. (6) 

(7)  

1.1.1 Historie 

Historie města sahá do 13. století, kdy dal český král Přemysl Otakar II. založit město na řídce 

obydleném jihu českého království, aby upevnil svou moc před rodem Vítkovců. Konkrétně se 

založení města datuje k 10.3.1265, kdy řád dominikánů převzal parcely na stavbu nejstarší 

budovy ve městě, dominikánského kláštera, nicméně oblast byla osídlena i dříve. Severně od 

dnešního náměstí se totiž nacházela osada Budivojovice, po které město velmi 

pravděpodobně převzalo jméno. (8) 

Po založení zažívaly Budějovice střídavě dobré a zlé časy. V těch dobrých město kvetlo 

především díky obchodu se solí, těžbě stříbra, vaření piva či rybničnímu hospodářství. Naopak 

v těch zlých bývaly často obléhány ať už panovníky z Čech či Rakouska, nebo je zužovali jiné 

pohromy jako požár či morové epidemie. Zajímavostí pak je, že v 30. letech 17. století byly 

kvůli nájezdům Švédů přesunuty české korunovační klenoty a některé úřady do Budějovic, 

čímž se z nich stalo na krátkou dobu hlavní město Českých zemí. (8) 

Významného rozkvětu se město dočkalo v 19. století, který pro svět znamenal začátek 

průmyslové revoluce. Nejen, že zde bylo založeno několik podniků jako třeba Budějovický 

Budvar, nebo Hardtmuthova továrna na tužky, ale také se sem přesídlila správa kraje z Písku 

a Tábora a z devítitisícového města se tak rázem stalo důležité centrum. K rozvoji také 

pomohla první železnice na evropském kontinentu, spojující Budějovice s rakouským Lincem. 

To vedlo i k růstu města, které se začalo rozšiřovat zástavbou činžovních domů především 

severozápadně od historického centra. V období první republiky pak převažovala výstavba 

rodinných vilových domků, díky které se Budějovice spojily s okolními vesnicemi jako např. 

Čtyři Dvory či Mladé. (8) 
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Během první i druhé světové války byly Budějovice ušetřeny velkých bojů a jejich historická 

podoba se zachovala, nicméně i na jihočeskou metropoli byly vedeny dva nálety amerického 

letectva v březnu 1945, při nichž zahynul nemalý počet civilistů. Za socialismu došlo 

k výstavbě velkých sídlišť Máj, Vltava a Šumava na levém břehu řeky Vltavy, které v 90. letech 

dopomohly Budějovicím dotknout se stotisícové hranice. (8) Od nového tisíciletí však počet 

obyvatel kvůli trendu suburbanizace mírně klesá, naopak obyvatel okolních obcí jako Srubec 

či Roudné výrazně přibývá. Tato skutečnost tak vysokou měrou přispívá k oblibě IAD 

v českobudějovické aglomeraci. (9) 

1.1.2 Širší vztahy 

České Budějovice jsou významným dopravním uzlem, co se týče železnice i silničního 

napojení. Prochází jimi IV. tranzitní železniční koridor z Děčína přes Prahu a Tábor ke státním 

hranicím s Rakouskem na jihu od Budějovic (tratě 220 a196). Mezi další železniční tratě patří 

trať 190 do Plzně, trať 194 spojující jihočeskou metropoli se šumavskými Volary a trať 199 do 

hraničního města České Velenice. (10) 

Co se týče silničního napojení, Českými Budějovicemi prochází tři silnice I. třídy, konkrétně I/3 

vedoucí z Prahy přes Budějovice na jih k hranicím s Rakouskem, I/20 vedoucí z Karlových 

Varů a Plzně do Českých Budějovic a I/34, která v Budějovicích začíná a končí kousek za 

Svitavami v Pardubickém kraji. První jmenovaná silnice však bude v blízké budoucnosti 

nahrazena dálničním obchvatem D3, jehož stavba již probíhá, avšak předpokládaný konec 

stavebních prací je vzhledem k problémům se spodní vodou v tunelu Pohůrka až v roce 2024. 

Ze silnic druhých tříd stojí za zmínku silnice II/156 vedoucí přes Trhové Sviny do Nových Hradů 

a II/157 vedoucí přes Borovany, Trhové Sviny, Kaplice-nádraží do Českého Krumlova. (11)   

1.2 Historické centrum 

Nejdůležitější pro potřeby této diplomové práce je však popis samotného historického jádra 

města, jehož dopravní obsluha je v ní řešena (Obrázek 1). Jak z názvu vyplývá, jedná se 

o nejstarší zastavěné území Českých Budějovic. Vytýčení a výstavbu nového královského 

města dostal v druhé polovině 13. století na starost Rytíř Hirzo. Pro nové město vybral poněkud 

technologicky náročné místo na soutoku dvou řek, které však poskytovalo ve středověku 

důležitou vlastnost, ochranu proti nepřátelům. Při výstavbě bylo nutno odvodnit podmáčenou 

půdu v okolí soutoku. K tomuto účelu byla vystavěna Mlýnská stoka, která kromě funkce 

meliorační plnila i funkci obranou jakožto součást opevnění. Kvůli ohraničení vodními toky tak 

město získalo svůj nepravidelný tvar s jinak pravidelným uspořádáním, které je rozebráno 

v následujících podkapitolách. Původní struktura města zůstala do dnešních dob nezměněna 

a proto, i pro mnoho zachovalých památek, je dnes chráněna jako MPR. (12) 
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1.2.1 Náměstí Přemysla Otakara II. 

Středobodem historického centra je ikonické náměstí Přemysla Otakara II. S rozlohou 1,7 ha 

se řadí mezi největší čtvercová náměstí v České republice. Podíváme-li se však detailně na 

rozměry náměstí, zjistíme, že se o přesný čtverec nejedná. Jeho rozměry jsou 137,4 m, 134,1 

m, 132,5 m a 132 m bráno od severní strany po směru hodinových ručiček. (13) Náměstí je 

lemováno domy různých architektonických stylů, jejichž společným jmenovatelem je podloubí. 

To, spolu s dlážděnou promenádou, dříve užívanou ke korzování, slouží jako komfortně 

oddělený prostor pro pohyb chodců. Směrem do středu náměstí pak následuje zhruba 10 m 

široký hlavní dopravní prostor. Vzhledem k tomu, že je dopravní režim na náměstí řešen jako 

kruhový objezd, se takto velká šířka jízdního pruhu jeví jako značně předimenzovaná. Na 

všech čtyřech stranách náměstí je po levé straně jízdního pásu kolmé stání. Konkrétně na 

severní straně se jedná o 24 míst (z toho 2 pro invalidy), na východní straně 25 míst, na jižní 

taktéž 25 (1 místo vyhrazeno pro elektromobily) a na západní 26 míst (z toho jsou 4 stání pro 

invalidy a 3 rezervovaná stání pro vozidla magistrátu). Všechna parkovací stání na náměstí 

jsou zpoplatněna a vyjma západní strany spadají do zóny návštěvnického stání. To dovoluje 

vozidlo odstavit nejdéle na 24 h s taxou 60 Kč/hod. Mezi hlavní cíle cest patří na hlavním 

českobudějovickém především řada institucí jako Magistrát města, či banky, úřady, nebo 

nespočet kaváren a restaurací. Nemalou poptávku po dopravě zde také generují turisté, kteří 

jsou buď na náměstí ubytování, nebo je jejich turistickým cílem některá z památek, např. 

barokní radnice, či vprostřed náměstí stojící Samsonova kašna. 

1.2.2 Uliční síť 

 

Obrázek 2-Mapa povrchu ulic v centru Českých Budějovic (zdroj: Lukáš Bajt; cyklobudejovice.cz) 
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Druhým charakteristickým rysem historického centra Českých Budějovic je bezpochyby jeho 

specifická uliční síť. Kromě ulic Hradební a Na Mlýnské stoce, které na kraji centra obepisují 

linii hradeb, jsou všechny ulice součástí téměř dokonale pravoúhlé uliční sítě (Obrázek 2). Ta 

byla dominantou tzv. Přemyslovské urbanizace, kdy se při výstavbě měst „na zelené louce“ 

využívalo parcelování na pravidelné obrazce (čtverce, obdélníky). (14) Mezi specifika 

historických zástaveb patří také atypický kryt vozovky. Na obrázku (Obrázek 2) je dobře 

ilustrováno kolik různých povrchů se v centru vyskytuje. Největší zastoupení má vozovka 

dlážděná velkými kostkami, které činí největší problémy ať už např. cyklistům při jízdě, či 

obyvatelům kvůli hluku. Po ní následují malé dlažební kostky a nejméně je zastoupen asfaltový 

kryt. 

Historické centrum je přirozeným středobodem města s řadou míst, generujících poptávku po 

dopravě. Jde zde celá řada úřadů, bank, restaurací a kaváren. Nachází se zde např. i 

Jihočeské divadlo, či několik školských zařízení jako např. Teologická fakulta Jihočeské 

univerzity, či prestižní Biskupské gymnázium. Stejně jako na náměstí je v rámci centra několik 

hojně navštěvovaných památek, jako třeba Černá věž, či klášterní kostel Nanebevzetí Panny 

Marie. Z hlediska dopravního režimu je celé centrum řešeno jako Zóna 30 s několika dodatky. 

Vjezd je omezen pro vozidla těžší než 3,5 t a parkování je možné pouze na vyhrazených 

místech. Jinak se jedná spíše o formální pojetí Zóny 30, neboť se zde nachází minimum 

zklidňujících prvků. 
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2 Historický vývoj dopravy 

Pro úplné pochopení kontextu dané lokality je také vhodné podívat se do minulosti. Konkrétně 

na to, jak se v průběhu času měnil způsob dopravy nejen v rámci historického centra, ale 

v celých Českých Budějovicích. Tomuto tématu se věnuje následující kapitola. Rozebírá 

jednak různé módy dopravy, které ve městě působily, ale třeba i to, jak se rozvíjela městská 

síť komunikací, či jak vypadal provoz na českobudějovickém náměstí v průběhu času.  

2.1 Koňská dráha 

Prvním prostředkem veřejné dopravy v jihočeské metropoli byla koňská dráha neboli 

koněspřežka. Ta sice plnila roli spíše dálkové přepravy, nicméně se jedná o takový technický 

unikát, že by bylo chybné ho nezmínit. Trať spojující České Budějovice a hornorakouský Linec 

byla první železnicí na evropském kontinentě. Vystavěna byla v letech 1825-1832 

F.A.Gerstnerem namísto původně zamýšleného plavebního kanálu spojující Dunaj a Vltavu. 

Konstrukce koňské železnice spočívala v dřevěných trámech, pobitých kujným železem, které 

tvořili kolejnici, uložených do kamenných žlabů s rozchodem 1 106 mm. Prostor mezi 

kolejnicemi byl kvůli koním vyplněn jemným štěrkem. Železniční spodek pak byl tvořen 

převážně dusanou hlínou a štěrkem, v rizikových místech byla konstrukce doplněna o vyzděná 

kamenná jádra. Kvůli výměně koní byly přibližně po 20 km stavěny přepřahací stanice. 

Původně se počítalo především s dopravou zboží, ale velmi rychle si koňská dráha našla 

uplatnění i v osobní dopravě. Osobní vlaky vyráželi z Českých Budějovic v 5 ráno a do Lince 

dorazili okolo 7 hodiny večerní. Cena za lístek do první třídy byla 3 zlaté, do druhé třídy byla 

jízdenka o 1 zlatý levnější. V druhé polovině 19. století však koňská železnice přestala být kvůli 

nástupu parních lokomotiv konkurenceschopná. V roce 1868 začala přestavba na parní provoz 

a o 4 roky později pak vyjel poslední vlak tažený koňmi. (15)   

2.2 Tramvaje 

Poptávka po hromadné dopravě v rámci Budějovic vznikla na samém začátku 20. století. 

Hlavním důvodem byla intenzivní stavební činnost na předměstích a stále rychleji expandující 

město. V roce 1907 vedení města rozhodlo o výstavbě a provozu parní elektrárny spolu 

s elektrickou pouliční dráhou. První tramvaje do ulic města vyjely o dva roky později, v roce 

1909. Tramvajová trať s rozchodem 1000 mm byla z velké části jednokolejná a k míjení 

protijedoucích vozů sloužily výhybny. Celkem 8 vozů zn. Ringhoffer bylo napájeno 

stejnosměrným proudem 500 V. S kapacitou 30 pasažérů odbavovaly cestující na 2 linkách 

s intervalem 15 minut a za den přepravily okolo 4 000 osob. V dobách své největší slávy měřila 

síť tramvajových tratí 6,4 km. (16) (17)  
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Obě linky začínali před budovou vlakového nádraží a v totožné trase vedly dnešní Žižkovou 

třídou až na náměstí Přemysla Otakara II., kde se trasy rozdělily. Linka L zde odbočovala do 

ulice Dr. Stejskala a přes Zlatý most a dnešní Lidickou ulici pokračovala do svého cíle na 

Lineckém předměstí. Druhá linka P z náměstí pokračovala Krajinskou ulicí na sever města po 

dnešní Pražské třídě na svojí konečnou na Pražském předměstí. Z Lineckého předměstí na 

náměstí byla jízdní doba tramvaje 8 minut, z Pražského předměstí tamtéž 9 minut a trasu 

z náměstí k nádraží ujely tramvaje za 5 minut (dnes stejnou trasu zvládne trolejbus jen o 1 min 

rychleji). Tehdejším obyvatelům Budějovic však cestovní rychlost tramvají nepřišla dostatečně 

atraktivní, neboť se linkám podle jejich písemného pojmenování přezdívalo „pomalu“ 

a  „langsam“ (něm. pomalu). (18) 

První problémy pro tramvaje na sebe však nenechaly dlouho čekat a již po 2 letech ostrého 

provozu musely být oproti původnímu plánu nahrazeny trolejbusy. Městu totiž drážní úřad 

nedovolil úrovňové křížení tramvajové trati s železnicí na plánované trati ke hřbitovu. Ve 

20.letech bylo diskutováno několik ambiciózních plánu na rozšíření tratě, avšak k žádnému 

z nich nedošlo. Během druhé světové války pak byl tramvajím zasažen fatální úder, neboť 

kvůli nedostatku finančních prostředků nebylo možné udržet vozy a trať v kondici. V roce 1946 

tak bylo definitivně rozhodnuto o zrušení tramvajového provozu. Poslední tramvaj v Českých 

Budějovicích vyjela 28.2.1950. (16) (17) 

 

Obrázek 3-Přestup mezi trolejbusem (zn.Daimler-Stoll) a tramvají (zn.Ringhoffer) na konečné na Pražském 
předměstí (zdroj: www.dpmcb.cz) 

 

http://www.dpmcb.cz/
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2.3 Trolejbusy 

Dalším typem dopravního prostředku, který figuruje v českobudějovické historii dopravy je 

trolejbus. Ten byl sice při vzniku první sítě MHD upozaděn před tramvajemi, ale narozdíl od 

nich vozí cestující po Budějovicích dodnes, přestože si též prošel několikerým zrušením 

a znovuobnovením provozu. První trolejbus vyjel do ulic na lince z Pražského předměstí ke 

hřbitovu Sv.Otýlie mezi lety 1909-1914. Jednalo se o jednu linku na okraji města, doplňující 

tramvajový provoz, který v těchto místech nemohl být, z důvodu křížení železnice provozován. 

Obsluhována byla dvěma trolejbusy značky Daimler-Stoll. Technologie napájení byla od 

dnešního způsobu velmi odlišná. Vůz nedisponoval tyčovými sběrači, jaké známe dnes, nýbrž 

na trolejovém vedení tahal kontaktní vozíček. Tato technologie však nebyla spolehlivá 

a s nástupem velké války v roce 1914 první budějovický trolejbusový provoz zanikl. (16) (17) 

Začátek druhého trolejbusového provozu se datuje na den přesně k výročí 30 let od vzniku 

republiky, tedy k 28.10.1948. Ten měl za cíl nahradit tramvajový provoz, který ke konci 

čtyřicátých let dosloužil. Jako první byla spuštěna linka A z dnešního náměstí Bratří Čapků do 

městské části Čtyři Dvory. O rok později se síť rozšířila do další částích města, jako třeba do 

Nemanic či Suchého Vrbného ale i do sousedního města Rudolfova. Ze začátku tratě 

obsluhovaly trolejbusy Vetra-ČKD, později pak vozy Škoda 7,8 a 9Tr. Přestože druhá etapa 

provozu budějovických trolejbusů byla delší než ta první, dospěla koncem 60. let k zániku 

i ona. Orientace tehdejšího režimu na východ znamenala dostatečný přísun levné ropy, a tak 

provoz trolejbusů přestal být výhodný. Postupně začaly některé linky nahrazovat autobusy 

a poslední trolejbus v této etapě vyjel na linku v březnu 1971. (16) (17)  

Již v průběhu 70. a 80. let minulého století se kvůli celosvětové ropné krizi ukázala sázka 

pouze na autobusový provoz jako nesprávná. Vláda ČSSR přehodnotila strategii a vytvořila 

novou energetickou koncepci preferující elektrickou trakci. Součástí těchto plánů byla 

i výstavba jaderné elektrárny Temelín, která měla být původně propojena s krajským městem 

právě trolejbusovou tratí. Nakonec se od tohoto megalomanské plánu ustoupilo a namísto něj 

vznikla již třetí etapa trolejbusového provozu v Českých Budějovicích. Plány na síť byly velké, 

mělo se jednat o jeden z největších provozů v tehdejším Československu. Nicméně jak to 

s plány bývá, uskutečnila se jich pouze jen část. První kilometry tratě vedly od nádraží do dvou 

největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Po roce výstavby a testování pak v květnu 

1991 trolejbusy konečně vyjely, a to vozy typu Škoda 15Tr na dvou linkách 14 a 17. Rok poté 

se síť rozšířila do Rožnova a také poprvé za hranice katastrálního území Budějovic do obce 

Borek. Tyto dvě oblasti spojovala linka č.2. V půlce 90. let pak postupně přibývaly další a další 

tratě, např. do Suchého Vrbného, v ulicích Jana Opletala a Branišovská nebo třeba přes nový 

most na Strakonické ulici. (16) (17)  
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Na začátku tisíciletí pak spíše měnilo vedení linek, ale síť zůstala nerozšířena. Až v roce 2004 

došlo ke zprovoznění trati v ulici Pekárenská. O 5 let později byla prodloužena trať ze sídliště 

Vltava k nákupní zóně v Českém Vrbném. Jako poslední byla uvedená do provozu 

trolejbusová trať v ulici M.Horákové a E.Rošického. V současnosti činí délka trolejbusového 

vedení délky 72 km. Napájeno je ze 4 měníren stejnosměrným napětím 750 V. Na 8 linkách 

v pracovním dnu je nasazeno 43 kloubových vozů převážně typu 25Tr a 27Tr. (19)  

2.4 Autobusy 

První autobusy v rámci MHD vyjely v Českých Budějovicích překvapivě až v druhé polovině 

20.století. Z důvodu neuskutečněných plánů na výstavbu trolejbusové trati do Mladého byla 

v září roku 1951 spuštěna první autobusová linka F z dnešního Senovážného náměstí. Krátce 

poté došlo ke změně označení linek, proto další autobusovou linkou byly linka č.9 ze Suchého 

Vrbného na Dobrou Vodu a linka č.6 z Pražského předměstí do Plané. Ta byla v historii 

jedinou, která zajížděla na hlavní českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. Linky byly 

ze začátku obsluhovány autobusy Škoda 706 RO, později pak nahrazeny modernějšími vozy 

Škoda 706RTO MTZ. Cestující do nich museli nastupovat zadními dveřmi, kde si u průvodčího 

zakoupili jízdenku. Jak již bylo zmíněno v kapitole výše, největšího rozmachu se autobusy 

dočkaly po zrušení trolejbusového provozu v roce 1971. Zaváděly se linky ve směru do Plané, 

Kněžských Dvorů, Srubce či Boršova nad Vltavou. Své největší slávy dosáhly autobusy před 

zavedením třetího trolejbusového provozu. V roce 1987 jezdilo na 19 linkách po Českých 

Budějovicích a jejich okolí celkem 139 autobusů převážně značek Ikarus 280 a Karosa B731. 

Se zavedením trolejbusů na začátku 90. let počet vypravených autobusu klesal až k dnešním 

62 vozům na 16 linkách. (16) 

Rok 
Počet 

linek 
Počet vozidel Délka linek v km 

Přepraveno 

osob v mil 

Počet 

zaměstnanců 

1910 2 8 4,9 - 55 

1950 4 12 19,3 8,1 133 

1960 8 59 53,5 28,6 337 

1970 10 96 74 31 376 

1980 12 119 115,4 41,5 377 

1990 - - 209,1 51,9 507 

1996 19 129 202 50 503 

2005 20 137 227 43 438 

2019 24 105 208 67,4 435 

Tabulka 1-Českobudějovická MHD v číslech (zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/mestska-

hromadna-doprava) 
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2.5 Pozemní komunikace  

Svým historickým vývojem od obchodních stezek po silnice I. třídy si prošla i síť komunikací. 

Mezi nejstarší historické cesty, které procházely budějovickým územím byly stezky mířící ke 

správním hradištím Netolice a Doudleby. Přímo Budějovicemi procházela poměrně důležitá 

dálková komunikace od severu přes Bechyni a kolem Hluboké do Budějovic. Dále pokračovala 

jižně přes Kamenný Újezd do přídolského průsmyku s odbočkou na Trhové Sviny a Vitorazsko. 

Trasy zemských stezek se často měnily. Královská města, jako České Budějovice, se 

z ekonomických důvodů snažily okolo vedoucí cesty svézt do svých bran. Jejich síť se 

dotvářela v průběhu 16. stol a stala se základnou, na níž byly od 2.pol 18. století budovány 

moderní silnice. Z celních patentů, vydaných v tomto období, lze vyčíst, že bylo vyhlášeno 25 

povinných hlavních silnic, předepsaných pro jízdu obchodníků. Většina z nich byla později 

v 18. a 19. stol. modernizována na skutečně umělé silnice s kamennou vozovkou, příkopy 

a patníky. Přímo přes Budějovice vedly čtyři z těchto silnic: Linecká z Prahy přes Tábor, Veselí 

n. Lužnicí a Dolní Dvořiště směrem na Linec, Rybářská z Plzně přes Písek a Nové Hrady do 

Vitorazska, č.21 z Budějovic přes Strakonice a Horažďovice do Klatov a č.24 taktéž 

z Budějovic přes Český Krumlov a Dolní Vltavici dále do Rakouska. (20) 

Síť komunikací uvnitř města vznikala ruku v ruce se založením města. Základem byly dvojice 

širokých ulic, vycházejících z hlavního čtvercového náměstí. Ty buďto končili v Hradební ulici, 

která opisovala linii opevnění, nebo vycházeli ven z Budějovic jednou ze tří městských bran. 

Řeku a Mlýnskou stoku komunikace překonávaly řadou lávek, můstků a mostů. Dříve jejich 

konstrukce byla dřevěná, s nástupem koněspřežné železnice a průmyslu byly mosty postupně 

vyměňovány za konstrukce ocelové, později převážně železobetonové. Za hranicí tehdejších 

hradeb se komunikace taktéž rozvíjely současně s rozvojem zástavby. První přeložkou 

v tehdejším smyslu slova se v 20.letech 19.století stala ulice Na Sadech spolu s Rudolfovskou 

třídou, která ulehčila dopravě v dnešním historickém centru. Mezi dalšími významnými 

stavbami nalezneme také komunikaci na Dlouhé louce a Litvínovickou silnici, která byla 

vybudována během druhé světové války kvůli obsluze vojenského letiště. Na podobném 

principu vznikla i dnešní komunikace na Okružní, která obsluhovala českobudějovické 

Slévárny. První komunikací, která vznikla vlivem nárůstu automobilismu byla přeložka ze 

Senovážného náměstí do Lidické třídy v roce 1959. Po roce 1976 se začala dle Generelního 

dopravního plánu města (F.Klouda) tvořit městská komunikační síť. Nejvýraznější stavbou 

tohoto dokumentu byl městský okruh, který byl po jednotlivých etapách stavěn v letech 1978-

1999. Mimo něj byly na přelomu 80. a 90. let postaveny dodnes klíčové komunikace, jako třeba 

Levobřežní komunikace, či přeložka silnice I/34. Mezi nejnovější stavby patří ulice Gen. Píky, 

která spojuje Nádražní a Okružní ulici z roku 2010, Zanádražní komunikace z roku 2012 

a spojka dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava otevřená v roce 2018. (20)    
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2.6 Provoz v historickém centru 

O tom, jak se vyvíjel dopravní provoz v samotném historickém centru bohužel moc pramenů 

nehovoří. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, víme, že v minulosti vedla přes dnešní 

historické centrum řada obchodních stezek a že průjezd města byl zpoplatněn. Není však 

uvedena výše poplatku a ani to, po jak dlouhou dobu bylo mýto vybíráno. Taktéž se v žádném 

z historických pramenů neobjevuje informace např. o tom, jestli byl provoz koňských povozů 

nějakým způsobem korigován. Zdokumentováno je však vedení koněspřežní železnice, která 

začínala hostincem U Zelené ratolesti na dnešní Husově třídě. Pokračovala Českou ulicí kolem 

solnice na rohu Piaristické ulice až na její konec. Poté se Radniční a Biskupskou ulici dostala 

přes Železný most a dnešní ulicí F.A.Gerstnera ven z města. Známo je i to, kudy vedla trasa 

prvního prostředku hromadné dopravy, tramvaje. Trať do historického centra vstupovala ulicí 

Karla IV. kolem budovy nové pošty, u které byla také zastávka. Dále tramvaje pokračovaly až 

na roh českobudějovického náměstí před palác Včela. U něj byla jednak zastávka, ale 

především se zde tratě rozdělovaly. Trať na Pražské předměstí vedla přes východní a severní 

stranu náměstí do Krajinské ulice, kde se poblíž Masných krámů nacházela další ze zastávek. 

Druhým směrem se pak vydávaly tramvaje ulicí Dr. Stejskala kolem budovy jihočeského 

divadla, před kterým tramvaje taktéž stavěly. (17) (18)  

 

Obrázek 4-Dvě míjející se tramvaje zn. Ringhoffer na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. (zdroj: 
www.dpmcb.cz) 
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O provozu automobilů v rámci historického centra se bohužel tolik zpráv nedochovalo. Jednou 

z mála je zmínka z českobudějovického zastupitelstva z roku 1923, kdy se vedení města 

rozhodlo regulovat provoz stanovením max. povolené rychlosti 10 km/h. Nicméně tato 

směrnice odporovala nařízení vlády, které stanovovalo max. rychlost na 15 km/h, a tak musela 

být tato horní hranice dodržována i v Budějovicích. Další zajímavostí z jednání zastupitelstva 

je zavedení tzv. dlažebného, což byl poplatek, který museli provozovatelé automobilů platit za 

využívání budějovických komunikací. Toto opatření schválené v roce 1932 však mělo spíše 

ekonomický charakter, než dopravně-regulační. Jedinou zdokumentovanou autobusovou 

linkou projíždějící historické centrum Českých Budějovic byla v padesátých letech minulého 

století linka č.6. Z Pražského předměstí vedla Krajinskou ulicí okolo radnice na hlavním 

českobudějovickém náměstí a Biskupskou ulicí ven z centra. Zdali se v těchto místech 

v minulosti plánovalo i s trolejbusovým provozem se dohledat nepodařilo. Prvním zklidňujícím 

prvkem v rámci historického centra se staly až pěší zóny, které byly zřízeny v ulici Krajinská 

a Dr. Stejskala. Po revoluci se vícekrát objevilo téma uzavření hlavního náměstí pro vozidla, 

nikdy však nebylo realizováno. Do historie též patří první pokus v novodobé historii města 

o obsluhu centra autobusy MHD. Linka 24 obsluhovaná dieselovými mikrobusy spojovala 

záchytné parkoviště Jírovcova s hlavním českobudějovickým náměstím. Provoz však brzy 

skončil z důvodu problematického provozu v Krajinské ulici. Kvůli nevoli některých majitelů 

nemovitostí v Krajinské ulici byl na soudní příkaz provoz zastaven a nově zřízené linky 

elektrobusů tak museli vést jinudy.  (16) (20) (21) 

 



23 
 

3 Analýza současného stavu dopravy 

Čtvrtá kapitola se věnuje analýze současného stavy dopravy v historickém centru Českých 

Budějovic. Rozebírá všechny módy dopravy, které se zde vyskytují. Jedná se především 

o analýzu komunikací, které slouží všem. Dále je rozebrána jak individuální doprava, tak i ta 

hromadná. V neposlední řadě je zmíněna i doprava nemotorová. 

3.1 Místní komunikace a IAD 

V následující podkapitole je pojednáno detailněji o síti místních komunikací v historickém jádru 

města. Především jsou analyzovány jednotlivé komunikace vyššího dopravního významu 

formou pasportu. Na nich též byla provedena bezpečnostní inspekce za účelem zjištění 

nedostatků, které ať už v menší či větší míře mohou potenciálně ohrožovat provoz či 

bezpečnost jeho účastníků. Zanalyzovány byly také dopravní nehody, které se v tomto území 

staly, nebo třeba územní plán města.  

3.1.1 Pasport místních komunikací a bezpečnostní inspekce 

Pro detailní popis MK v rámci historického centra byla zvolena forma tzv. pasportu. Jedná se 

o soupis informací jako např. délka ulice, typ MK, šířka uličního prostoru, či typ krytu vozovky. 

Pasport byl proveden jen pro vybrané místní komunikace vyššího dopravního významu. 

V rámci analýzy současného stavu dopravy byla též dne 28.3.2021 realizována bezpečnostní 

inspekce. Ta byla provedena ve smyslu Metodiky provádění bezpečnostní inspekce na 

pozemních komunikací v souladu se směrnicí EU 2008/96/EC. Nalezená rizika byla rozdělena 

dle závažnosti na vysoké, střední a nízké (Tabulka 2).  Její poznatky jsou ve zkrácené formě 

uvedeny vždy na konci pasportu dané komunikace. Fotodokumentace k bezpečnostní 

inspekci je v samostatné příloze. Řešením zjištěných rizik ve vybraných úsecích se zabývá 

kapitola 4, kde jsou zjištěné nedostatky řešeny a je navržena jejich náprava. 

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 

Tabulka 2-Definice rizik pro bezpečnostní inspekci (22) 
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3.1.1.1 Ulice Biskupská 

Ulice Biskupská vychází z jihozápadního cípu náměstí Přemysla Otakara II. a směřuje směrem 

na jih k Železnému mostu. Zhruba v půlce je křížena ulicí Široká. Je dlouhá 137 m a v celé své 

délce je kryt vozovky tvořen dlážděnými kostkami, konkrétně dle normy ČSN EN 1342 

drobnými kostkami velkosti 8/10 cm. Co se organizace dopravy týká, je v Biskupské ulici 

umožněn obousměrný provoz v celém úseku MK. Drtivá většina komunikace má šířku vozovky 

4,9 m a celého uličního prostoru pak 8,9 m. Zhruba na posledních 25 metrech se komunikace 

rozšiřuje na šířku vozovky 6,2 m. Taktéž je rozšířena šířka celého uličního prostoru, neboť na 

levé straně komunikace směrem od náměstí je chodník sveden do podloubí. Na straně pravé 

je pak zřízena opěrná zeď, neboť niveleta zástavby oproti niveletě komunikace značně klesá. 

V ulici Biskupská se nenachází žádné parkovací stání.   

Délka 

[m] 

Šířka vozovky 

[m] 

Šířka UP 

[m] 

Typ vozovky 

 

Kategorijní znak 

MK 

Techn. stav 

 

137 4,5-4,9 8,75-8,9 kam. dlažba MO2 dobrý 

Číslo Úroveň rizika 

    

Název 

BI.1 Střední Dlouhý přímý úsek MK bez zklidňujících prvků 

BI.2 Střední Nevyhovující rozhledové poměry u přechodu 

BI.3 Nízká Nedostatečná šířka prostoru pro chodce 

Tabulka 3-Pasport a bezpečnostní inspekce ulice Biskupská 

Bezpečnostní inspekce: V rámci provedené bezpečnostní inspekce byly spatřeny dva 

středně závažné nedostatky a jeden méně závažný. Prvním středně závažným problémem je 

absence zklidňujících prvků na takto dlouhém a rovném úseku komunikace v centru města 

(BI.1). Přestože šířka HDP není nikterak veliká, řidiči zde často nedodržují povolenou max. 

rychlost 30 km/h. To vede ke snížení bezpečnosti nejen pro vozidla napojující se na tuto ulici, 

ale pro všechny účastníky provozu. Druhým středně závažným problém jsou špatné 

rozhledové poměry na přechodu na konci Biskupské ulice (BI.2). Konstrukce mostu zde ve 

směru do centra brání chodcům, přecházejícím přechod, ve výhledu a stejně tak řidičům na 

přicházející chodce k přechodu. Posledním problém, spatřený v Biskupské ulici, se týká 

nedostatečného prostoru pro pohyb pěších v místech opěrné zdi na konci ulice (BI.3). 

Z důvodu rozdílných nivelet zástavby a komunikace zde musela být zřízena opěrná zeď, která 

však značně snižuje přidružený prostor. Kvůli tomu tak vznikají konfliktní situace při míjení 

proti sobě jdoucích chodců. Situaci také ztěžuje vystavené zboží místního obchodu.    
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3.1.1.2 Ulice Dr. Stejskala  

Ulice Dr. Stejskala je rovnoběžná s ulicí Biskupskou. Vede z jihovýchodního rohu náměstí též 

směrem ven z centra ke Zlatému mostu přes řeku Malši. Měří 168 m a zhruba v polovině je 

křížena ulici Široká. Pro celou ulici je jediným společným jmenovatelem kryt vozovky, který 

tvoří drobné dlažební kostky velikosti 8/10 cm. Jinak je křižovatkou pomyslně rozdělena na 

dvě části. V té blíže k náměstí je doprava organizována jednosměrně a je zde umožněno 

parkování vozidel v parkovacím pruhu po pravé straně ve směru jízdy. Po levé je pak chodník 

veden v podloubí přilehlých budov. Šířka vozovky je 5,25 m až 7 m a uličního prostoru 7,64 m 

až 13,6 m v závislosti na místě příčného řezu. Druhá část ulice za křižovatkou s Širokou ulicí 

je pak řešena jako pěší zóna. Vjezd je povolen pouze cyklistům a vozidlům zásobování, avšak 

pouze jednosměrně. Pobytový prostor je zde zvýrazněn jiným typem povrchu než prostor 

dopravní, konkrétně kamennými dlaždicemi a je ve stejné výškové úrovni.  

Délka 

[m] 

Šířka vozovky 

[m] 

Šířka UP 

[m] 

Typ vozovky 

 

Kategorijní znak 

MK 

Techn. stav 

 

168 5.25-7 7,64-13,6 kam. dlažba MO1(p) dobrý 

Číslo 

Úroveň 

rizika 

    

Název 

BI.4 Střední Špatně viditelná křižovatka s ulicí Široká 

BI.5 Nízká Nedostatečná šíře přidruženého prostoru pro pěší 

BI.6 Nízká Chybějící rozlišení vjezdu do pěší zóny 

Tabulka 4-Pasport a bezpečnostní inspekce ulice Dr. Stejskala 

Bezpečnostní inspekce: V ulici Dr. Stejskala byly shledány celkem tři nedostatky. Nejmenším 

z nich, co se úrovně rizika týče, je nedostatečná šíře přidruženého prostoru pro pěší v místech 

začátku komunikace u náměstí Přemysla Otakara II. (BI.5). Zde šířka chodníků nesplňuje limity 

požadované normou ČSN 73 6110 a vytváří tak úzké hrdlo. Chodci jsou při vyhýbání častokrát 

donuceni vstoupit do vozovky což může potenciálně ohrozit nejen je, ale i okolní provoz. 

Druhým z nízkých rizik je pak chybějící stavební či alespoň vizuální odlišení pěší zóny (BI.6). 

Přestože je řádně značena SDZ IZ6a Pěší zóna, je vhodné rozlišovat tento prostor s jiným 

dopravním režimem i jinými prvky jako třeba zpomalovacím prahem či změnou barvy dláždění. 

Jako největší bylo při bezpečnostní inspekci vyhodnoceno riziko spočívající v snadném 

přehlédnutí křižovatky s ulicí Široká (BI.4). Jednak SDZ P4 je umístěna těsně u přilehlé 

budovy, navíc v rámci reklamních poutačů obchodu je poměrně snadné ji přehlédnout. 

Přehlednosti nepřidává ani okolní zástavba. Vysoký činžovní dům sahající až k samotné hraně 

křižovatky vytváří iluzi, že se zde zprava žádná komunikace nepřipojuje.  
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3.1.1.3 Ulice Hroznová  

Hroznová ulice, na rozdíl od dvou předchozích, vede východozápadním směrem. Začíná 

stykovou křižovatkou s ulicí Kněžská za českobudějovickou katedrálou. Pokračuje veskrze 

přímým úsekem směrem na západ až k slepému rameni řeky Malše, kde končí. Měří celkem 

396 m a krom již zmíněné Kněžské kříží další 4 ulice. Důležitým místem především pro potřeby 

popisu je křižovatka s ulicí U Černé věže. Ta rozděluje ulici Hroznová na dvě části s jednak 

s rozdílnými směry dopravní organizace, ale i jiným typem krytu vozovky. Zatímco na východ 

od zmiňované křižovatky je vozovka tvořena drobnou kamennou dlažbou 8/10 cm, na druhou 

stranu je kryt vozovky tvořen tzv. kočičími hlavami. Co se týká opravní organizace, ulice je 

v celé své délce jednosměrná. Zmiňovaná křižovatka pak dělí směry pojíždění vozidel. Šířka 

vozovky se mění v závislosti na úseku ulice. Nejrozšířenější je konfigurace s vozovkou šířky 6 

m s podélným parkovacím stáním. Šířka uličního prostoru je ještě více variabilní a závisí na 

konkrétním místě příčného řezu. 

Délka 

[m] 

Šířka vozovky 

[m] 

Šířka UP 

[m] 

Typ vozovky 

 

Kategorijní znak 

MK 

Techn. stav 

 

396 3,5-6 6-11,5 kam. dlažba MO1(p) dobrý 

Číslo Úroveň rizika 

    

Název 

BI.7 Střední Absence zklidňujících opatření 

BI.8 Střední Chybějící prvky pro OSSOP 

BI.9 Střední  Špatná viditelnost chodců na křížení s Panskou ulicí 

Tabulka 5-Pasport a bezpečnostní inspekce ulice Hroznová 

Bezpečnostní inspekce: Při prohlídce bezpečnostní inspekce byly v ulici Hroznová spatřeny 

tři hlavní nedostatky, všechny se střední úrovní rizika. Prvním z nich je absence zklidňujících 

opatření (BI.7). Tento problém se vyskytuje ve většině ulic v historickém jádru města, kdy 

rovné a dlouhé úseky bez jakýchkoliv fyzických či psychologických zklidňujících prvků 

neodpovídají TP 218 Navrhování zón 30. Dalším z problémů je nevyhovující řešení prvků pro 

OSSOP (BI.8). To v drtivé části případů chybí úplně. V některých částech se sice prvky 

vyskytují, ale jsou provedeny podle starých norem a neodpovídají tak dnešním standardům. 

Přestože se tento problém týká úzké skupiny obyvatelstva, může pro ni být v některých 

případech fatální, zvláště není-li hendikepovaný chodec seznámen s místními poměry. Jako 

poslední nedostatek bylo spatřeno místo pro přecházení v křížení s ulicí Panská (BI.9), které 

je hojně využíváno pěšími v ose od zastávky Na Sadech na náměstí. Zde jsou chodci spatřeni 

často až na poslední chvíli, neboť z obou stran Panské ulice brání ve výhledu rohy budov.  
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3.1.1.4 Ulice Karla IV. 

Ulice Karla IV. vychází z jihovýchodního cípu náměstí Přemysla Otakara II. a pokračuje 

západním směrem až ke křižovatce na Senovážném náměstí. Díky napojení na tuto rušnou 

křižovatku je jednou z hlavních přístupových cest do historického centra města. Její délka činí 

305 m a je rozdělena na tři úseky křižovatkami s ulicemi Kanovnická a Jirsíkova. V celém svém 

úseku je vozidlům díky komfortní šířce vozovky 7 m umožněn obousměrný provoz. Až na malý 

úsek zvýšené plochy pro přecházení je jako jedna z mála ulic v centru kryta asfaltem. Stejně 

jako v celém centru zde platí zákaz zastavení a nejsou zde žádná parkovací místa. Ulice je 

v současné době jako jediná využívána elektrobusovými linkami. Na přelomu historického 

centra a Senovážného náměstí se nachází zastávka Karla IV., která je zálivového typu.  

Délka 

[m] 

Šířka vozovky 

[m] 

Šířka UP 

[m] 

Typ vozovky 

 

Kategorijní znak 

MK 

Techn. stav 

 

305 6,9-7,5 12,7-14,2 asfalt MO2 ucházející 

Číslo 

Úroveň 

rizika 

    

Název 

BI.10 Nízká Nedostatečná šíře přidruženého prostoru pro pěší 

BI.11 Středně  Absence zklidňujících opatření 

Tabulka 6-Pasport a bezpečnostní inspekce ulice Karla IV.  

Bezpečnostní inspekce: V ulici Karla IV. byly při bezpečnostní inspekci odhaleny pouze dva 

nedostatky, které se často objevují i v dalších částech uliční sítě historického centra Českých 

Budějovic. Prvním nedostatkem s nízkou úrovní rizika je nedostatečně široký přidružený 

prostor místní komunikace (BI.10). Jedná se o místo u kostela Sv. Rodiny, kde je šířka 

chodníku nejužší. Vlivem nedostatečného prostoru pro míjení dvou chodců dochází k situacím, 

kdy jeden z nich musí vstoupit do vozovky, což může mít za následek vznik potenciální kolizní 

situace. Riziko zvyšuje i fakt, že se jedná o prostor, kde dochází k větší kumulaci chodců 

z důvodu vstupů do kostela a přilehlého internátu. Tento problém je poměrně typický pro 

historickou zástavbu a s tím související nedostatek prostoru při návrhu šířky HDP a PP. 

Nicméně v tomto případě šlo volit menší poloměr oblouku komunikace, čímž by vznikl 

dostatečně komfortní prostor pro chodce. Druhý nedostatek pak byl spatřen v neodpovídající 

podobě a uspořádání komunikace její funkci a hierarchii v silniční síti (BI.11). V části ulice na 

Senovážném náměstí již zklidňující opatření realizována byla, konkrétně zvýšený křižovatkový 

pás, nicméně dále směrem k náměstí charakter komunikace neodpovídá Zóně 30. Nachází se 

zde dlouhý přímý úsek s relativně kvalitním asfaltovým krytem, který řidiče svádí 

k nedodržování předepsaného rychlostního limitu.   
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3.1.1.5 Ulice Krajinská 

Krajinská ulice je jednou ze dvou pěších zón v historickém jádru Českých Budějovic. Vychází 

se severozápadního cípu náměstí a směrem na sever vede až k ulici Na Sadech 

a Mariánskému náměstí. Je dlouhá 344 m, a kromě křížení s ulicí Hroznová je v celé délce 

ulice asfaltový kryt vozovky. Krajinská ulice spolu se západní stranou náměstí a Biskupskou 

ulicí tvoří důležitou severojižní spojnici přes celé historické centrum. Není tak divu, že je 

Krajinská v celém svém úseku vedena jako pěší zóna. Mimoto je z organizačního hlediska 

také jednosměrná. Vjezd je povolen pouze dopravní obsluze, cyklistům a majitelům 

nemovitostí ve směru od náměstí ke křižovatce s Hroznovou ulicí a směrem od ulice Na 

sadech k téže křižovatce. Výjimku mají cyklisté, kteří mohou využívat Krajinskou ulici 

obousměrně. Šířka vozovky se pohybuje mezi 5,9 m a 16,9 m v místech náměstíčka u 

Hradební ulice. Přidružený prostor, resp. prostor sloužící chodcům, je pak na velké části řešen 

formou podloubí. Nevyskytuje se zde žádný parkovací pruh, či záliv. Ulice Krajinská byla 

předmětem sporu při pilotním projektu obsluhy historického centra linkami MHD. Více o tomto 

problému je pojednáno v kapitole 3.2.1.     

Délka 

[m] 

Šířka vozovky 

[m] 

Šířka UP 

[m] 

Typ vozovky 

 

Kategorijní znak 

MK 

Techn. stav 

 

344 5,9-16,9 6,7-23,5 asfalt MO1 ucházející 

Číslo Úroveň rizika 

    

Název 

BI.12 Nízká Chybějící rozlišení vjezdu do pěší zóny 

BI.13 Nízká Neusměrněné parkování 

BI.14 Střední Nedostatečně bezpečné prostředí pro cyklisty 

BI.15 Nízká Jednotná výšková úroveň není po celé délce pěší zóny 

BI.16 Střední Psychologická přednost na křížení s ulicí Hroznová 

Tabulka 7-Pasport a bezpečnostní inspekce ulice Krajinská 

Bezpečnostní inspekce: Při prohlídce ulice Krajinská bylo při bezpečnostní inspekci 

odhaleno celkem 5 nedostatků, z toho dva byly klasifikovány jako střední úroveň rizika a tři 

s nízkou úrovní rizika. První spatřené riziko spočívá v absenci „vstupní brány“ do pěší zóny 

z prostředí zóny 30 (BI.12). Technické podmínky doporučují odlišit rozdílné dopravní režimy 

např zvýšeným prahem, či např. změnou krytu vozovky. Zde však na jižním konci ulice 

takovéto opatření, které by krom SDZ upozornilo na změnu dopravního režimu chybí. Navíc 

bývá zvykem, že se u pěších zón volí dlážděný kryt vozovky. Zde je situace obrácená a mohla 

by z psychologického hlediska řidiče spíše mást.  
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Druhým rizikem nízkého charakteru je neusměrněné parkování (BI.13). To je v pěší zóně 

dovoleno pouze na vyznačených místech, jenže v Krajinské ulici žádné takové není. Vozidla 

zásobování tak zastavují ad hoc a vytváří pro projíždějící cyklisty skoro až překážkovou dráhu. 

Tento problém jde ruku v ruce s dalším spatřeným rizikem, které poukazuje na nedostatečně 

zajištěnou bezpečnost projíždějících cyklistů (BI.14). Ta je citelně snížena právě díky 

odstaveným vozidlům zásobování. Cyklisté tak nemají definovaný prostor, ve kterém by se 

mohli cítit bezpečně a nehrozilo jim např. náraz do otevřených dveřích automobilu. Jako čtvrtý 

nedostatek byl spatřen fakt, že jednotná výšková úroveň dle TP 103 není dodržena po celé 

délce pěší zóny (BI.15). Přestože se v severní části ulice nachází stavební zklidňující prvek 

v podobě kaskádovitého zvýšeného prahu, dál do centra ulice pokračuje s rozdílnou niveletou 

v obytném a dopravním prostoru. Nejedná se o bezprostředně rizikovou situaci, nicméně 

z psychologického hlediska nemusí řidič zaznamenat změnu dopravního režimu, která je jinak 

stanovena pouze SDZ.  Poslední nedostatek byl spatřen v místě křížení ulice Krajinské s ulicí 

Hroznovou (BI.16). V těchto místech je pěší zóna ukončena SDZ IZ6b Konec pěší zóny, 

nicméně z okolního prostředí tato změna není čitelná vůbec. Pro cyklisty a všechny ostatní 

účastníky provozu to znamená, že při výjezdu z pěší zóny musí dát přednost všem ostatním, 

aby následně do pěší zóny zase vjeli. Přestože je přednost na křižovatce stanovena, 

z psychologického hlediska může být pěší zóna v Krajinské ulici vnímána jako celek, neboť 

konec pěší zóny není zvýrazněn např. změnou typu krytu vozovky atp. Můžou tak vznikat 

situace, kdy např. přímo jedoucí cyklista nezaregistruje SDZ Konec pěší zóny, či z ní v rychlosti 

nevyvodí důsledek zastavení a dojde ke kolizi s vozidlem jedoucím kolmo ulicí Hroznová. 

3.1.1.6 Ulice Kněžská  

Kněžská ulice začíná na severovýchodě historického centra města v parku Na Sadech 

stykovou křižovatkou s ulicí Na Mlýnské stoce. Vede směrem na jih kolem katedrály až 

k budově Biskupského gymnázia, kde na křižovatce s ulicí Široká končí. Ulice se kříží 

s Hradební, Hroznovou, Kanovnickou a s ulicí Karla IV. Její délka činí 392 m a v celém úseku 

je jednosměrná ve směru od severu na jih. Co se týče krytu vozovky, tak ten je z větší části 

řešen asfaltovým krytem. V úseku mezi křížením s ulicemi Karla IV. a Široká je vozovka 

dlážděna drobnými kostkami velikosti 8/10 cm. Šířka vozovky a uličního prostoru se liší úsek 

od úseku. Severní část ulice má poněkud nepravidelný tvar. I proto se šířka vozovky pohybuje 

v rozmezí od 3,5 m do 7,25 m. V části mezi ulicemi Karla IV. a Široká je pak šířka vozovky 

nejmenší. V témže úseku, jako v jediném z celé ulice, není parkovací pruh, nýbrž pouze 

parkovací záliv ke konci ulice. Jinak se zde vyskytuje parkovací pruh, převážně na pravé straně 

ulice.  
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Délka 

[m] 

Šířka vozovky 

[m] 

Šířka UP 

[m] 

Typ vozovky 

 

Kateg. znak 

MK 

Tech. stav 

 

392 3,5-7,25 6,9-10,6 asfalt MO1p ucházející/tristní 

Číslo Úroveň rizika 

    

Název 

BI.17 Nízká Tristní technický stav vozovky 

BI.18 Střední Jednotvárnost uličního prostoru 

BI.19 Nízké Parkování na chodníku 

Tabulka 8-Pasport a bezpečnostní inspekce ulice Kněžská 

Bezpečnostní inspekce: V Kněžské ulici byly při bezpečnostní inspekci odhaleny celkem tři 

nedostatky, z toho dva byly klasifikovány nízkou úrovní rizika a jeden se střední úrovní rizika. 

Jako první byl odhalen tristní stav vozovky, zejména v severní části ulice (BI.17). Zde je 

asfaltový kryt vozovky slepen z různých částečných oprav a odvodnění, které je řešeno 

dlaždičkami, již také vykazuje jisté nedostatky. Především však kvůli nerovné obrusné vrstvě 

zde vznikají při deštích kaluže, které mohou negativně ovlivnit protismykové vlastnosti 

komunikace. Úroveň tohoto rizika byla stanovena jako nízká. Druhé nízké riziko bylo spatřeno 

v odstavování vozidel na chodníku (BI.19). Jedná se o část ulice naproti Jihočeské filharmonii. 

Zde je výšková úroveň vozovky a chodníku stejná, což nejen odporuje návrhům Zóny 30, ale 

především láká řidiče k odstavení svých vozidel na chodníku. Tím tak ubírají prostor chodcům 

a vytváří potenciálně rizikové situace. Jediné střední riziko pak bylo spatřeno v celkové 

jednotvárnosti uličního úseku, která může řidičům ubrat na soustředěnosti, nebo je naopak 

lákat k vyšším rychlostem (BI.18). 

3.1.1.7 Náměstí Přemysla Otakara II. 

Hlavní českobudějovické náměstí již bylo probráno v kapitole 2.2.1, nicméně je dobré se na 

něj podívat podrobněji z více aspektů. Všechny vjezdy na náměstí jsou osazeny SDZ C1 

„Kruhový objezd“. Kvůli velikosti a lepší přehlednosti dopravní organizace jsou na výjezdech 

z náměstí osazeny SDZ P2 „Hlavní silnice“ s dodatkovou tabulí. Českobudějovické náměstí je 

pravděpodobně jeden z mála kruhových objezdů s kolmým parkovacím stáním na vnitřní 

straně. Šířka vozovky na všech stranách náměstí činí 10 m.  Na rozdíl od ulice zde není pouze 

jeden parametr délky, ale čtyři. Strany náměstí a tím pádem i dílčí části kruhového objezdu 

měří 137,4 m, 134,1 m, 132,5 m a 132 m bráno od severní strany po směru hodinových ručiček. 

Kryt vozovky je na všech stranách stejný. Jedná se o drobné dlažební kostky velikosti 10/10 

cm. Na náměstí se nacházejí také dvě zastávky elektrobusových linek, které jsou ze 

stavebního hlediska díky dostatečné šířce HDP řešeny v rámci jízdního pruhu.   
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Délka 

[m] 

Šířka vozovky 

[m] 

Šířka UP 

[m] 

Typ vozovky 

 

Kategorijní znak 

MK 

Techn. stav 

 

137/134/ 

132/132 10 - kam. dlažba MO1p dobrý 

Číslo Úroveň rizika 

    

Název 

BI.20 Střední Neodpovídající charakter provozu kategorii komunikace 

BI.21 Vysoká Absence řešení pěší dopravy v rozích náměstí 

BI.22 Střední Nevyhovující délka přechodů 

BI.23 Nízká Předimenzovaná šířka HDP 

Tabulka 9-Pasport a bezpečnostní inspekce Náměstí Přemysla Otakara II. 

Bezpečnostní inspekce: Na hlavním českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. byly 

při bezpečnostní inspekci spatřeny celkem čtyři nedostatky. Jeden byl klasifikován jako nízké 

riziko, dva jako střední a jeden případ byl označen vysokou úrovní rizika. Bráno od nejnižšího 

rizika, prvním nedostatek byl shledán v předimenzované šířce HDP (BI.23). Ta by byla 

dostatečná i kdyby se jednalo o dvoupruhovou komunikaci, ale vzhledem k tomu, že se jedná 

pouze o provoz v jednom jízdní pruhu, je tato hodnota skutečně nadbytečná. 

Z psychologického hlediska je zbytečně široký jízdní prostor brán jako prostor k agresivnější 

a rychlejší jízdě. Tento jev je nežádoucí i na komunikacích v extravilánu, natož pak 

v intravilánu centra města v Zóně 30. Prvním ze dvou středně závažných rizik byla shledána 

nevyhovující délka přechodů na jihovýchodním a jihozápadním rohu náměstí (BI.22). Již 

pouhým okem je vidět, že přechody nesplňují limit dle normy ČSN 73 6110 pro navrhování 

místních komunikací 6,5 m, neboť jejich délka je téměř dvojnásobná. To logicky vede ke 

snížené bezpečnosti chodce při užívaní takto dlouhého přechodu. Druhým středně závažným 

rizikem je neodpovídající charakter provozu kategorii komunikace (BI.20). Při bezpečnostní 

inspekce bylo zjištěno, že nezanedbatelná část vozidel náměstím pouze projíždí, či naopak 

několikrát dokola objíždí. Ani jedna ze situací není na takovém místě jako je náměstí žádoucí. 

Tato zbytná doprava značně zvyšuje nejen hluk či emise, ale především stěžuje chodcům 

možnost přecházení a zvyšuje riziko potenciálního střetu. Jako poslední bylo zaznamenáno 

riziko s nejvyšší úrovní rizika. Jedná se o absenci řešení pěší dopravy ve všech čtyřech rozích 

hlavního českobudějovického náměstí (BI.21). To je v nemalé míře využíváno pěšími i v jeho 

diagonálním směru, nicméně uspořádaní HDP tomu zdaleka neodpovídá. Cestující zde nejsou 

nijak chránění a přecházení se pro ně mnohdy stává těžkým úkolem. Z výše popsaných 

důvodů tak bylo toto riziko zařazeno jako vysoké, čili s prioritní nutností odstranění.  
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3.1.1.8 Ulice U Černé věže 

Ulice U Černé věže se v severní části historického centra odpojuje z ulice Na Sadech 

a mostkem přes Mlýnskou stoku vchází do jeho nitra. Dále pokračuje směrem na jih a poblíž 

Černé věže se napojuje do severovýchodního rohu náměstí. Ulice měří 269 a v celé své délce 

je jednosměrná ve směru od severu na jih. Přes svou jednosměrnost slouží díky napojení na 

ulici Na Sadech jako jeden z hlavních přivaděčů dopravy do centra města. Nachází se na ní 

tři křižovatky, a to s ulicemi Na Mlýnské stoce, Hradební a Hroznová. Kryt vozovky je v úseku 

od ulice Na Sadech po křižovatku s Hroznovou ulicí tvořen drobnými dlažebními kostkami 8/10 

cm. Od ní k náměstí je svrchní vrstva vozovky také dlážděná, ale kočičími hlavami. Šířka 

vozovky je 6,5 m vyjma úseku, kde je jízdní pruh rozšířen o parkovací záliv, zde je šířka 

vozovky 9,2 m. Šířka UP je od 7,9 m do 12,1 m. V druhé půlce je pak uliční prostor otevřen na 

náměstíčko u Černé věže a před českobudějovickou katedrálou.  

Délka 

[m] 

Šířka vozovky 

[m] 

Šířka UP 

[m] 

Typ vozovky 

 

Kategorijní znak 

MK 

Techn. stav 

 

269 3,5-9,2 7,9-12,1 kam. dlažba MO1p dobrý 

Číslo Úroveň rizika 

    

Název 

BI.24 Střední Dlouhý přímý úsek bez zklidňujících opatření 

BI.25 Nízká Zbytečně rozsáhlá křižovatka s Kanovnickou ulicí 

Tabulka 10-Pasport a bezpečnostní inspekce ulice U Černé věže 

Bezpečnostní inspekce: V ulici u Černé věže byly zjištěny pouze dva hlavní nedostatky, 

konkrétně jeden se střední úrovní rizika a jeden s nízkou úrovní rizika. Ten méně závažný 

nedostatek se nachází v prostorech před českobudějovickou katedrálou. Zde je HDP rozšířen 

na téměř trojnásobnou šířku, nicméně daný prostor není oficiálně nijak využíván (BI.25). 

Vybízel by se jako vhodná plocha k odstavování vozidel, nicméně to je dle SDZ B28 Zákaz 

zastavení zakázáno. Toto rozhlehlé prostranství pak navazuje na křižovatku s ulicí Kanovnická 

a s náměstím Přemysla Otakara II. Tento nedostatek nevyvolává přímé ohrožení účastníků 

dopravního provozu, nicméně platí, že zbytečně rozhlehlé křižovatky bez jakékoliv formy 

usměrnění provozu mohou nezkušené řidiče vést k nepředvídatelnému jednání. Navíc prostor 

v takovéto lokalitě by určitě našel rozumnějšího využití. Druhý nedostatek, shledaný při 

bezpečnostní inspekci v ulici u Černé věže, byl dlouhý přímý úsek (BI.24).  Tento, často se 

vyskytující problém, je v ulici u Černé věže velmi zřetelný. Při bezpečnostní inspekci si šlo 

povšimnout, že řidiči často na dlouhém přímém úseku nedodržují předepsanou maximální 

rychlost 30 km/h.   
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3.1.1.9 Ulice Široká 

Ulice Široká začíná v jihozápadní části historického centra a směrem na západ protíná ulice 

Biskupská a Dr. Stejskala a končí křížením s ulicí Jirsíkova a Kněžská. Krom slepého úseku 

na západ od Biskupské ulice je Široká, co se dopravního uspořádání jednosměrná, a to ve 

směru od západu na východ. Délka ulice činí 275 m a kryt vozovky je po celé délce dlážděn 

obdélníkovými kočičími hlavami. Šířka vozovky je v drtivé části ulice totožná a činí 7 m. 

Relativně konzistentní je i šířka uličního prostoru, ta se pohybuje mezi 9,2 m a 10,5 m. V ulici 

je k dispozici také poměrně dost míst pro odstavení vozidla. Krom krátkého úseku před 

Biskupským gymnáziem je po levé straně zřízen parkovací záliv.  

Délka 

[m] 

Šířka vozovky 

[m] 

Šířka UP 

[m] 

Typ vozovky 

 

Kategorijní znak 

MK 

Techn. stav 

 

275 3,75-7 9,2-10,5 kam. dlažba MO1p dobrý 

Číslo Úroveň rizika 

    

Název 

BI.26 Střední Absence prvků pro OSSOP 

BI.27 Střední Komunikace neodpovídá charakteru provozu v Z30  

Tabulka 11-Pasport a bezpečnostní inspekce ulice Široká 

Bezpečnostní inspekce: V ulici Široká byly zjištěny dva nedostatky, které jsou společným 

jmenovatelem pro velkou většinu místních komunikací v historickém jádru Českých Budějovic. 

Jedná se především o dlouhé rovné úseky komunikací, které neodpovídají charakteru funkce 

komunikace v centru historické zástavby (BI.27). Ty by v takovýchto místech, obzvláště pokud 

se jedná o Zónu 30, měly svým vzhledem i funkčností zklidňovat a usměrňovat individuální 

automobilovou dopravu a zajišťovat ostatním účastníkům, zejména pěším a cyklistům pocit 

bezpečí. Navíc jsou díky svému pravoúhlému rozložení uliční sítě místní komunikace dlouhé 

a přímé, což bez jakékoliv formy zklidňování dopravy přináší riziko agresivnějšího chování 

řidičů. Stejně tak tomu je i u ulice Široká, která od ulice Biskupská až na svůj konec vede 

v přímém úseku bez nutnosti zastavení či dání přednosti na některých z křižovatek. Druhým 

rizikem, jehož úroveň rizika byla klasifikována jako střední, je absence hmatových prvků pro 

osoby se sníženou schopností orientace a pohybu (BI.26). Ty se zde na některých místech 

nacházejí, nicméně ne všude jsou provedeny dle nejnovějších norem a na valné většině míst 

pro přecházení či např. u vstupu do pěší zóny v ulici Dr. Stejskala se nenacházejí vůbec. 

Přestože tento problém nepřináší pro většinu uživatelů bezprostřední riziko, pro nevidomé 

osoby může být absence těchto prvků fatální.  
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3.1.2 Analýza dopravních nehod 

 Do analýzy současného stavu dopravy nepochybně patří i analýza dopravních nehod (DN). 

Ta byla v případě této diplomové práce provedena v časovém horizontu 10 let, konkrétně mezi 

dny 28.2.2011 a 28.2.2021. Na webovém portálu Centra dopravního výzkumu byl v interaktivní 

mapě vytvořen polygon oblasti historického centra s výše zadanými časovými údaji. Jiné 

specifikace nebyly stanoveny, takže se jedná o soupis všech typů DN v historickém centru za 

posledních 10 let. Na obrázku přiloženým níže (Obrázek 5) je znázorněn vybraný polygon 

oblasti a také všechny DN, které se zde udály. Zeleně jsou značeny DN, které zanechaly škody 

pouze na majetku. Oranžové tečky znamenají ty nehody, které si vyžádaly lehké zranění 

zúčastněných osob. Červená barva značí nehody s těžkým zraněním. Dopravní nehody 

s usmrcením jsou v této analytické mapě značeny černou tečkou, nicméně tu v oblasti 

historického centra naštěstí nenajdeme. 

Z celkového počtu 187 DN, které se v centru Českých Budějovic udály, skončilo 8 z nich 

těžkým zranění zúčastněných osob. V 39 případech nehoda skončila lehkým zraněním 

a v naprosté většině případů, konkrétně ve 140, se nehoda obešla bez zranění. K 79 % nehod 

došlo kvůli pochybení řidiče motorového vozidla. Druhé místo v kategorii viníků pak překvapivě 

obsazují řidiči nemotorového vozidla, což jsou v tomto případě cyklisté. Ty zavinili 17 % 

dopravních nehod. Mezi nejčastější hlavní příčiny DN patří z největší části fakt, že se řidič 

dostatečně nevěnoval řízení. To hrálo roli v 87 dopravních nehodách, takže téměř v polovině 

případů. Druhým často vyskytujícím se prohřeškem bylo nesprávná manipulace s vozidlem, 

jako třeba otáčení či couvání, která způsobila pětinu dopravních nehod. Další příčiny jsou 

zastoupeny spíše v jednotkách případů. Jedná se např. o nepřizpůsobení rychlosti stavu 

vozovky, vjetí do protisměru či projetí SDZ „Stůj, dej přednost v jízdě.“. Statistika také 

potvrzuje, že mezi nejohroženější účastníky dopravního provozu řadíme chodce a cyklisty. Ze 

40 nehod, jichž byli cyklisté součástí ať už na straně viníka či oběti, muselo být ošetřeno 22 

osob s lehkým a 4 osoby s těžkým zraněním. To znamená, že jen 35 % cyklistů, kteří byli 

účastníky DN, vyvázlo bez potřeby ošetření. Například u řidičů motorových vozidel bylo ze 180 

případů zraněno pouze 5 lehce. Zde je ale zajímavé, že většina nehod cyklistů byla jimi 

zapříčiněna. U pouhých 5 případů došlo k ohrožení cyklisty motorovým vozidlem. Ještě hůře, 

než cyklisté jsou na tom chodci, neboť u 15 evidovaných srážek s chodcem vždy došlo ke 

zranění. Z toho lehkých zranění bylo 13 a osoby těžce zraněné byly 2. (23)  
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Obrázek 5-Nehody v oblasti historického centra Českých Budějovic (zdroj: nehody.cdv.cz) 

Pokud se podíváme na DN z hlediska místa události, tak již ze souhrnného obrázku všech 

nehod je patrné, že k největšímu množství dopravních nehod došlo v oblasti náměstí Přemysla 

Otakara II. Tyto nehody jsou většinou způsobeny při situacích, jako vyjíždění z parkovacího 

místa nebo nedobrzdění zastavujícího vozidla, takže zde dochází spíše k materiálním škodám. 

Když je však filtr nastaven na zobrazení pouze středních či těžkých zranění, lze si všimnout 

lokalit, ve kterých je počet DN tohoto typu zvýšen. Jedná se například o křižovatku ulic Karla 

IV. a Kněžská, kde se staly 3 nehody s lehkým zraněním. Identicky je na tom i křižovatka ulic 

Dr. Stejskala a Široká. V obou případech byly hlavními důvody nedáni přednosti. Obzvláště 

v případě první jmenované křižovatky je to vzhledem ke špatným rozhledovým poměrům 

pochopitelné. Společným prvkem dalšího shluku bodů dopravních nehod je cyklotrasa vedoucí 

po okraji historického centra. Zde při dopravních nehodách celkem logicky figurovali v drtivé 

většině případů cyklisté V případě křižovatky ulice Biskupská a Zátkovo nábřeží byli z důvodu 

nedostatečných rozhledových poměrů cyklisté většinou poškozenou stranou. Naopak dál po 

směru toku řeky Malše u sokolského ostrova cyklisté často způsobují dopravní nehody, 

především z důvodu nedání přednosti ostatním cyklistům a chodcům. Místem, kde nejčastěji 

docházelo ke srážce s chodcem, byla ulice Krajinská. To naznačuje, že přestože je tato ulice 

pěší zónou, neposkytuje dostatečně komfortní a bezpečný prostor pro chodce. (23) 
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3.1.3 Intenzity vozidel  

Součástí této diplomové práce měl být vlastní průzkum intenzit na území historického jádra 

Českých Budějovic. Vzhledem k vládním opatřením proti pandemii Covid-19 však mobilita 

obyvatelstva významně poklesla a jakékoliv získané hodnoty by měly pro praktické použití 

nulovou vypovídající hodnotu. Proto byl k analýze intenzit vybrán nejnovější průzkum, kterým 

magistrát města disponuje. Jedná se o kordonový průzkum zpracovaný Vysokou školou 

technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích ve dnech 9.10.2019 a 20.11.2019. 

Zjišťovány byly intenzity automobilové a cyklistické dopravy a součástí studie byl také průzkum 

dopravy v klidu. Metodika průzkumu spočívala v zapisování posledních čtyř čísel registrační 

značky vozidla na osmi stanovištích u průzkumu automobilů a ve sčítaní počtu vjíždějících 

a vyjíždějících cyklistů z centra města na třinácti stanovištích u průzkumu cyklistické dopravy. 

Stanoviště byla rozmístěna na všech vjezdech a výjezdech do historického centra, které 

dovolovali legální vjezd příslušné kategorie dopravních prostředků Jejich konkrétní pozice je 

zobrazena na obrázku na další straně (Obrázek 6). Doba průzkumu byla v obou případech od 

6:00 do 20:00 a shodný byl také den v týdnu, kterým byla středa. Tvůrci uvádějí, že zjištěná 

data mohla být lehce ovlivněná nepřízní počasí a také konáním hokejového zápasu v nedaleké 

Budvar Areně.   

Cílem kordonového průzkumu bylo zjištění tranzitních směrů a proudů vedených přes město, 

kdy po spárování registračních značek bylo možné určit podíl vyjíždějících vozidel na 

jednotlivých výstupech nebo třeba také podíl dopravy, která v průběhu času zanikla, tzn. 

vozidla, která během doby průzkumu do centra vjela, ale již z něj nevyjela. Vzhledem 

k členitosti území však není možné jednoznačně určit pohyb vozidla v rámci centra, neboť 

existuje více možností, kudy se mohlo vozidlo pohybovat. Ve zprávě, která rozebírá výsledky, 

je za pomocí koláčových grafů popsáno, kolik z vozidel na vjezdu vyjelo přes dané sčítací 

stanoviště. Pro potřeby této práce a pro pochopení hlavních přepravních směrů v rámci 

historického centra však stačí analýza pouze vybraných hlavních vjezdů. Nejvytíženějším 

z nich je vjezd ulicí U Černé věže (Obrázek 6-červená barva). Tudy za dobu průzkumu projelo 

3959 vozidel, z čehož pouze 104 byly nákladní automobily a 7 motorky. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o jednosměrnou komunikaci je toto číslo poměrně vysoké. Největší část osobních 

automobilů, konkrétně necelých 30 %, vyjela ulicí Karla IV (oranžová barva). Druhým nejčastěji 

používaným výjezdem byla s 22,6 % automobilů Biskupská ulice (tmavě modrá). Tento směr 

je již delší dobu sledován, neboť nemalé množství řidičů jedoucí ulicí Na Sadech si touto 

cestou zkracují cestu za účelem vyhnutí se kongescím a světelným křižovatkám na 

Senovážném náměstí, nicméně o tomto fenoménu spíše vypovídají data o průjezdu do 5 

minut, která jsou rozebrána v následujících odstavcích. Na třetím místě se pak umístil výjezd 

v ulici Kněžská (zelená) s necelými 12 %. (24) 
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Druhým nejvyužívanějším vjezdem do historického jádra města je ulice Karla IV (oranžová). 

Tou během sledovaného úseku vjelo 1574 vozidel, což je téměř o 3,5 tisíce méně než 

ulicí U Černé věže. Zde druhou největší skupinu netvoří nákladní automobily, ale autobusy, 

neboť tato ulice je jedinou přístupovou cestou pro linky elektrobusů. Co se týče procentuálního 

rozdělení výjezdů, tak nejvyšší podíl má právě ulice Karla IV. Téměř 38 % osobních automobilů 

tak k vjezdu a výjezdu využilo stejnou ulici. Nutno podotknout, že tento údaj mohl být ovlivněn 

právě zmíněnými elektrobusy. Druhým nejčastěji spárovaným výjezdem s vjezdem v ulici 

Karla IV. byla ulice Kněžská (zelená) s 22,2 % a třetí ulice Biskupská (tmavě modrá) s 16,3 %. 

Poměrně zajímavý údaj je zde 13,44 % vozidel, která opustila centrum města Českou ulicí. To 

však legální cestou není možné, tudíž zde řidiči buďto porušují zákony při zkracování si cesty 

přes centrum města, nebo se jedná o vozidla zásobování, která by však s platným povolením 

mohla využít vjezd z Krajinské třídy. (24) 

Posledním z detailně rozebraných vjezdů je vjezd z ulice Biskupská (tmavě modrá). Zde 

sčítači na vjezdu zaznamenali rovných 1500 vozidel. Jen zanedbatelná část z tohoto celku 

tvořili nákladní automobily, konkrétně 7 vozidel. Podobně jako v ulici Karla IV. zde největší část 

výjezdu tvoří samotná Biskupská ulice. Až 40 % řidičů volí pro vjezd i výjezd stejnou 

komunikaci. Zhruba pětina vozidel pak vyjela ulicí Karla IV a 17,4 % vozidel Kněžskou ulicí.  

 

Obrázek 6-Grafické schéma intenzit v historickém centru Českých Budějovic (24) 
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Pro popis samostatného tranzitu bez zdroje ani cíle dopravy v centru města je nejvhodnější 

analýza pouze těch vozidel, kterým průjezd nezabral více, než 5 minut. Pochopitelně se do 

tohoto intervalu zařadí i řidiči, kteří svůj cíl dopravy v centru města měli a stihli ho do 5 minut 

odbavit, nicméně tato hodnota se jeví jako nejoptimálnější např. vzhledem k možným 

kongescím či jiným druhům zdržení. Výsledné hodnoty po takto nastavené filtraci prezentuje 

obrázek na předchozí straně (Obrázek 6) v pravé části. Zde je na první pohled patrný 

nejsilnější tranzitní směr z ulice U Černé věže (červená barva) do ulice Biskupská (tmavě 

modrá). Na 462 řidičů využilo tuto alternativní trasu za účelem vyhnutí se světelně řízeným 

křižovatkám na Senovážném náměstí. Mezi další dva směry s výraznými hodnotami intenzit 

a podobným účelem patří trasy z ulice U Černé věže (červená) do ulice Karla IV. (oranžová) 

a do Kněžské ulice (zelená). Tyto trasy během průzkumu volilo 279, respektive 242 řidičů. 

Další směry vykazují v poměru s výše zmíněnými hodnotami v řádu pouhých desítek. Jedná 

se např. o úsek mezi ulicí Karla IV. (oranžová) a ulicemi Biskupská (modrá) a Kněžská 

(zelená). (24) 

Schéma intenzit pětiminutových průjezdů také potvrzuje některé výše zmíněné hypotézy. 

Zejména tu s protizákonným vjezdem do pěší zóny v Krajinské ulici. Z obrázku totiž lze vyčíst, 

že Českou ulicí opustilo centrum města 42 vozidel přijíždějících do města ulicí Karla IV 

(oranžová). Nicméně jedinou možností, pokud vyloučíme jízdu v protisměru, je průjezd ulicí 

Krajinská, který je však dovolen pouze zásobování. To by ze své podstaty však trvalo déle než 

5 minut. Další teorií, která se propsala i do této části je obliba ulic Karla IV (oranžová) 

a Biskupská (tmavě modrá) jako ulic pro vjezd i výjezd zároveň. Je sice s podivem, že by tolik 

řidičů stihlo vyřídit svůj důvod dopravy za 5 minut, nicméně úkony, jako vybírání z bankomatu 

nebo naložení dalšího pasažéra, je za tuto dobu reálné stihnout. V případě ulice Karla IV. je 

tato hodnota dokonce 295, nicméně zde je třeba mít na paměti provoz elektrobusů, který se 

do pěti minut stihne na náměstí pohodlně otočit. (24) 

Posledním grafem, který technická zpráva popisující průzkum poskytuje, je denní variace 

intenzit pětiminutových průjezdů daných do skládaného plošného grafu. Přestože kvalita 

obrázku z převzaté zprávy není nejlepší, jeho informativní hodnota jeho umístění v práci 

dostatečně obhajuje. Jednak z něj lze konstatovat, že i zbytná doprava se řídí známou křivkou 

denní variace dopravy, tudíž ranní špička je ostřejší a dosahuje vyšších hodnot, zatímco 

odpolední špička je rozvrstvena do delšího časového období. Dále z něj jde vyčíst stejné 

informace, které již zazněly, především o dominanci tranzitního proudu v úseku mezi ulicemi 

U Černé věže a Biskupská (zlatou barvou). Co však ukázala až denní variace intenzit je 

situace, kdy se v ranní a odpolední špičce liší nejzastoupenější trasa tranzitu. V ranní špičce 

to je již zmíněná trasa, nicméně ta v odpolední špičce tolik nedominuje a vyšších hodnot v ní 

dosahují trasy z ulice U Černé věže do ulic Karla IV. (světle modrá) a Kněžská (lososová). (24) 
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Obrázek 7-Denní variace intenzit tranzitní dopravy v historickém centru Českých Budějovic (24) 

3.1.4 Doprava v klidu 

Průzkum zmíněný v předchozí kapitole, se také věnoval dopravě v klidu. Ta v historickém 

jádru města hraje poměrně důležitou roli, neboť vzhledem k charakteru území je parkovacích 

míst daleko méně, než by vyžadovala poptávka. Metodika průzkumu dopravy v klidu spočívala 

v párování již zaznamenaných registračních značek na vjezdech do města s registračními 

značkami vozidel zaparkovaných ve zkoumaných lokalitách. Zde se stejně jako v případě 

kordonového průzkumu celkem logicky nepodařilo spárovat všechny registrační značky. Není 

jisté, do jaké míry hrála roli chybovost, nicméně hlavní příčinou nespárování je bezpochyby 

tranzitní doprava. Též připadá v úvahu fakt, že vozidlo mohlo zaparkovat a odjet dříve, než ho 

některé ze sčítačů stihl zapsat, nebo že vozidlo bylo odstaveno v místech, která průzkum 

nezohledňoval. Statistika počtu spárovaných a nespárovaných vozidel poskytuje zajímavou 

informaci i o výše probíraném tranzitu, neboť 56 % vozidel, která do centra města vjela se 

nepodařilo identifikovat na žádném z měřených parkovišť. Je zapotřebí toto číslo brát z výše 

zmíněných důvodů s rezervou a rozhodně nelze tvrdit, že toto číslo nějak exaktně reprezentuje 

podíl tranzitní dopravy. Přesto je zajímavým ukazatelem a rozhodně značí, že tranzitní 

doprava v historickém centru Českých Budějovic není zanedbatelnou částí. (24) 
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Vozidel, jejichž registrační značky se podařilo spárovat, bylo 3215. Přiložený graf při dělbě 

odstavených vozidel bere v potaz i nespárovaná vozidla, nicméně po drobné kalkulaci lze 

získat podíl pouze z celku spárovaných vozidel. Výsledné přepočty zobrazuje níže přiložený 

obrázek (Obrázek 8).   

 

Obrázek 8-Graf lokace odstavených spárovaných vozidel (24) 

Téměř polovina všech zaparkovaných vozidel, konkrétně 1541, se nacházela na hlavním 

českobudějovickém náměstí. To potvrzuje velkou oblibu náměstí Přemysla Otakara II. jako 

místa pro parkování. Otázkou však je, zdali je tento stav žádoucí. Na druhém místě s 15 % se 

umístila dvojice ulic Kněžská a Kanovnická. Důvod vyšších hodnot je samozřejmě dán 

spojením dvou ulic do jedné měřené jednotky, ale také to může reflektovat typ parkovacího 

stání, o kterých je pojednáno v odstavci níže. Další ulice jsou pak rozděleny vcelku 

rovnoměrně, přičemž každá z nich reprezentovala 5-11 % zaparkovaných automobilů. (24) 

Jak již bylo zmíněno výše, v historickém centru Českých Budějovic je velmi znatelný rozdíl 

mezi poptávkou a nabídkou parkovacích míst. Proto je zde parkování regulováno za pomoci 

dvou režimů stání. Ten první je rezidentního/abonentního charakteru (Obrázek 9-modrou 

barvou). Jak název vypovídá, jedná se o stání pro tamní obyvatele s trvalým pobytem či 

majitele firem sídlících v historickém jádru města. Platné parkovací oprávnění je pak 

kontrolováno pomocí karet, které vystavuje magistrát města. Druhým typem stání (oranžová 

barva) je tzv. návštěvnické stání. To dovoluje odstavit vozidlo na max. 4 hodiny se sazbou 

v závislosti na lokalitě. Obecně platí, že čím blíže náměstí, tím je cena vyšší. Parkování je 

možné zaplatit buďto na jednom z automatů (na obrázku žluté kolečko), nebo elektronicky přes 

aplikaci SEJF či SMS. V rámci systému regulace parkování je pro řidiče k dispozici také několik 

parkovišť na obvodu města. I zde platí, že jsou z důvodu motivace výrazně levnější než 

parkování v samotném centru, v případě parkoviště na Dlouhé louce dokonce zadarmo. (24) 
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Obrázek 9-Schéma dopravy v klidu v historickém centru Českých Budějovic (24) 

3.1.5 Územní plán 

Další důležitou složkou, kterou je zapotřebí analyzovat, je Územní plán města České 

Budějovice. Jedná se o důležitý, politicky odsouhlasený dokument, který stanovuje udržitelnou 

formu zacházení s územím a jeho rozvojem. Ten českobudějovický je v úplném znění po 

změnách schválený k datu 2.7.2020. Ve své textové části hovoří o jednotlivých územích 

v rámci města a poměrně detailně popisuje jejich možnosti využití. Jeden takový územní celek 

tvoří i historické jádro. To je z hlediska zastavitelnosti a funkčního využití definováno jako 

smíšené území s bydlením kolektivního charakteru. Územní plán shledává jako jediný limit 

fakt, že je historické jádro zapsáno jako městská památková rezervace. Pro potřeby této práce 

je nejdůležitější kapitolou Doprava.   

V ní je v závažné části konstatováno, že stávající historická síť místních komunikací je 

stabilizovaná a nenavrhuje se její změna či rozšíření ani dílčího charakteru. Dále také 

zachovává všechny cyklistické trasy segregované od vnitřní sítě ulic a vede je po obvodu 

historického jádra. V závazné části je pojmenován i základní princip řešení dopravy 

v historickém centru a to konkrétně „snaha vytvořit takovou regulaci individuální automobilové 

dopravy, aby se její intenzita nezvyšovala a byla zde preferována bez zvláštních omezení 

pouze pěší a cyklistická doprava, s limitovanou možností průjezdu sólo vozidel městské 

hromadné dopravy.“. (25) 
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Co se týče MHD, je zde dále specifikováno její vedení. Územní plán stanovuje dvě 

jednosměrné tratě včetně nezbytného provozního vybavení ulicemi Krajinská, Biskupská, Dr. 

Stejskala a U Černé věže. Není zde však určeno, co se termínem trať MHD myslí. Městská 

hromadná doprava může být vedena v trase, tratě pak existují trolejbusové, či tramvajové. 

Vzhledem k dodatku, který říká, že se pro tyto tratě z důvodu specifického charakteru zóny 

památkové rezervace předepisuje citlivý výběr příslušného mobiliáře (např. nosné prvky 

trakčního vedení), je jisté, že je tím myšlena trať trolejbusová. Ve směrné části je řečeno, že 

podrobné dopravní, funkční a prostorové uspořádání jednotlivých ulic bude stanoveno v rámci 

podrobnější územně plánovací dokumentace. Také je zde dodatek ohledně cyklistické 

dopravy, konkrétně že ÚP s ohledem na specifický charakter zóny MPR zde návrh nových 

samostatných cyklistických pásů či pruhů nenavrhuje. (25) 

Poslední informativní část potvrzuje a rozvádí některá předcházející stanoviska. Nově zde 

zmiňuje deficit dopravy v klidu, který činí 2150 stání, a z logiky věci jej nelze v dané lokalitě 

naplnit. Počítá s umístěním cca 400 nových stání v rámci úprav vnitrobloků. Nakonec je zde 

znovu zmíněna a vyjasněna obsluha centra hromadnou dopravou. Stojí zde, že „pro zlepšení 

obsluhy historického jádra města prostředky MHD návrh počítá s realizací nových 

trolejbusových tratí. Tento nový prvek je třeba považovat za základní dopravní regulativ pro 

další stupně územně plánovací dokumentace, kterému musí být podřízena konkrétní 

organizace provozu na uliční síti.“. Dále je zde zmíněna možnost alternativy v podobě tzv. city-

busů na bázi ekologického pohonu. Tyto city-busy mohou dle ÚP suplovat uplatnění 

základního páteřního subsystému MHD, který v Budějovicích tvoří trolejbusy. (25) 

3.1.6 Rozdělení místních komunikací dle funkčního využití  

Součástí analýzy místních komunikací v historickém centru Českých Budějovic je i jejich 

rozdělení podle funkčního využití dle normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

Ta komunikace dělí na rychlostní (s funkcí dopravní), sběrné (s funkcí dopravně-obslužnou), 

obslužné (s funkcí obslužnou) a nemotoristické. Poslední kategorie je často dělena na 

podkategorie se smíšeným provozem a s vyloučením motorové dopravy. Každá z kategorií má 

své místo v síti, a především svoje specifika. Dle své vrstvy v hierarchii se též označují 

písmeny A-D, popř. I-IV. Rychlostní MK jsou typicky rychlostní komunikace či průtahy dálnic 

skrze města. Zde je typickým požadavkem vyloučení přímého styku s okolním územím. 

Sběrné komunikace, jak z názvu vypovídá, mají především dopravní význam, kdy sbírají 

dopravu z komunikací nižšího významu, přičemž přímá obsluha objektů je zde vyloučena. 

Typickým příkladem jsou sběrných komunikací ve městě jsou silnice I.-III. třídy. 
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 Třetím stupněm v hierarchii místních komunikací jsou obslužné komunikace. Jedná se 

především o komunikace společenského významu ve stávající zástavbě. Na rozdíl od 

sběrných komunikací je zde umožněna přímá obsluha všech objektů. Obslužné MK jsou 

vhodnými adepty pro zóny 30, které slouží ke zlidnění dopravy. Poslední kategorií jsou 

komunikace se smíšeným provozem (D1) a s vyloučením motorových vozidel (D2). Příkladem 

prvního typu jsou typicky pěší a obytné zóny, kde je upřednostněn především pohyb chodců, 

ale za stanovených podmínek je dovolen vjezd obslužné dopravě. Pěší zóny by pak měly 

dominovat v především v historických centrech měst, zatímco obytné zóny měly být navrženy 

ve všech nově navržených obytných souborech nízkopodlažní zástavby. Jako místní 

komunikace s vyloučením motorové dopravy si lze představit např. cyklostezky, či stezky pro 

pěší.  

Dle výše popsané hierarchizace místních komunikací byla zanalyzována i řešená oblast 

historického centra Českých Budějovic. Výsledný výkres se nachází v samostatné příloze.  

3.1.7 Shrnutí  

V rámci analýzy komunikací a IAD byla provedena bezpečnostní inspekce, která odhalila 

celkem 27 závad na dopravně významných MK v historickém centru Českých Budějovic. 

Drtivá většina byla středního a nízkého rizika, nedostatek s vysokým stupněm rizika byl 

stanoven pouze v jednom případě, konkrétně šlo o rozlehlé prostory na rozích náměstí, kde je 

přecházení pro chodce velmi nebezpečné. Mezi nejčastější nedostatky pak patřila absence 

zklidňujících prvků na dlouhých rovných úsecích, nedostatečná šíře přidruženého prostoru či 

nedovolené parkování. Rozbor dostupných dat o intenzitách automobilové dopravy pak 

poukázal na problematiku zbytné tranzitní dopravy v centru města. Řidiči si zde zejména mezi 

ulicemi u Černé věže a Biskupská zkracují cestu namísto využití sběrné MK Na Sadech. 

Analýza dopravních nehod pak poukázala na nedostatečnou bezpečnost chodců v pěší zóně 

v Krajinské ulici. Nejvíce nehod se stalo na náměstí Přemysla Otakara II., šlo však spíše o 

lehké dopravní nehody. Mezi místa, na kterých se událo více nehod se středním zraněním pak 

patří křižovatky Karla IV. a Kněžská a Dr. Stejskala a Široká.  
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3.2 MHD 

V následující podkapitole je popsána současná podoba obsluhy historického centra linkami 

MHD. Rozebrány jsou zde jejich linková vedení a provozní parametry. Dále jsou analyzována 

data, která českobudějovický dopravní podnik ohledně elektrobusu sbírá, nebo třeba 

nedostatky V krátkosti jsou také představeny vozy, které linky obsluhují. 

3.2.1 Linkové vedení 

V současné době obsluhují historické jádro Českých Budějovic tři elektrobusové linky 21,22 a 

23. Ty jsou součástí projektu obsluhy záchytných parkovišť, která město zřídila v roce 2017 

spolu se zónovou politikou placeného stání na Pražském předměstí a v historickém centru. 

Původně záchytné parkoviště v Jírovcově ulici spojovala s náměstím Přemysla Otakara II. 

linka 24, která byla obsluhována dieselovými mikrobusy značky Iveco. Ta měla z velké části 

podobnou trasu, jako dnešní linka 23 s tím rozdílem, že do centra zajížděla napřímo Krajinskou 

ulicí. Proti tomu však podala soudní stížnost společnost Sdružení majitelů domů v čele 

s Karlem Pražákem, která vlastní řadu nemovitostí v této ulici. Argumentovala především tím, 

že provoz je v rozporu s územním plánem, a že ohrožuje provoz chodců, přestože v řadě 

i tuzemských měst můžeme vidět trolejbusy, či dokonce tramvaje v pěších zónách na denním 

pořádku. Magistrát města podal kasační stížnost, které sice krajský soud vyhověl ale 

z politických důvodů se magistrát rozhodl autobusy do Krajinské nevracet. Z tohoto důvodu 

tak nyní musí linkové vedení vést značnou oklikou, čímž je snížena cestovní rychlost a tím 

pádem i atraktivita. Cestovním rychlostem a atraktivitě linkového vedení se věnuje kapitola 0.   

 

Obrázek 10-Škoda 29BB v cílové zastávce P+R Jírovcova (zdroj: smartcityvpraxi.cz) 
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Přestože v jízdním řádu najdeme tři linky, fakticky se jedná pouze o linky dvě. Linka 23 by se 

totiž dala charakterizovat jako synonymum pro proklad linek 21 a 22. Ta začíná na severním 

okraji Pražského předměstí, na P+R parkovišti Jírovcova. Zde je pro elektrobusy vybudován 

terminál s trakčním trolejovým vedením, ze kterého mohou být nabíjeny. Dále pokračuje skrze 

Pražské předměstí směrem na jih ulicí Jírovcova, čímž poprvé v historii nabízí lepší obslužnost 

i obyvatelům vnitřní části předměstí. V jeho jižní části se pak trasa linky 23 napojuje ulicí J.Š. 

Baara (v opačném směru ulicí B.Smetany) na Mariánské náměstí. Původní trasa tehdy ještě 

autobusové linky spojující náměstí s P+R Jírovcova vedla Krajinskou ulicí, dnes elektrobusy 

zahýbají na ulici Na Sadech až přes Senovážné náměstí a ulici Karla IV. vjíždějí do 

historického centra Českých Budějovic. Zde linka 23 končí, nicméně daný elektrobus 

pokračuje u poloviny spojů jako linka 21 a i té druhé jako 22.  Bez nutnosti přestupu je tak 

možné pokračovat v jízdě dál. (26) 

Z náměstí pokračují linky 21 a 22 dál ve stejné trase ulicí Karla IV. a Žižkovo třídou k zastávce 

Nádraží. V tomto hlavním českobudějovickém dopravním uzlu se linky rozdělují a každá již 

pokračuje po své trase. Linka 21 pokračuje směrem na jih ulicí Čechova až do své cílové 

destinace v průmyslové části čtvrtě Havlíčkova Kolonie. Cestou obslouží vilovou zástavbu 

a také oblíbenou rekreační oblast u Malého jezu. Linka 22 se od nádraží vrací zpět do centra 

Žižkovo třídou na Senovážné náměstí. Odtud Krumlovským mostem překonává řeku Vltavu 

a u budovy krajského soudu se její trasa dělí v závislosti na směr jízdy. Směrem do centra 

využívá linka 22 hlavní komunikaci Mánesova a Lidická, zatímco v opačném směru je linka 

vedena přímo mezi soudními budovami a ulicí F.A. Gerstnera kolem Budvar Areny a Koh-i-

nooru. Odtud je trasa v obou směrech jednotná. Pokračuje přes další záchytné parkoviště P+R 

Dynamo k areálu českobudějovické nemocnice. Většina spojů zde končí, některé vybrané 

pokračují až na točnu trolejbusů v Papírenské ulici. Grafické schéma současného linkového 

vedení včetně izochron se nachází v samostatné příloze. (26) 

Provozní doba těchto linek je od 5 do 22 hodin. Interval linek 21 a 22 je 20 minut, proklad 

tvořící linka 23 pak logicky operuje s intervalem 10 minut. Vzhledem k charakteru linek je 

interval po většinu dne, krom brzkého rána a pozdních večerních hodin konstantní. Denní 

variace dopravy a zřetelnější rozdíl špička-sedlo tak v jízdních řádech těchto linek z důvodu 

stálé obsluhy parkoviště nenajdeme. Elektrobusy na cestu ze záchytného parkoviště na 

náměstí Přemysla Otakara II. potřebují dle jízdního řádu 11 minut. Přečíslované linky 21 a 22 

mají jízdní dobu do své konečně 19, respektive 20 minut. Důvodem výše popsaného rozdělení 

linek je bezplatná přeprava na lince 23, která má motivovat řidiče automobilů k využití 

záchytného parkoviště a linky MHD k dopravení se do centra města. Toto opatření se však 

rada města rozhodla v březnu letošního roku přehodnotit a zvolit jiné řešení, které nebude 

umožňovat bezplatnou přepravu obyvatelům Pražského předměstí. (26)  
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3.2.2 Analýza poptávky po přepravě 

Součástí této diplomové práce měl původně být i vlastní přepravní průzkum na 

elektrobusových linkách obsluhující centrum. Vzhledem k pandemii koronaviru a s tím 

související snížené mobilitě však nebyl uskutečněn. Na místo toho bylo využito dat dopravního 

podniku z automatických sčítačů ve vozidle. Tato data jsou sice 2 roky stará, nicméně díky 

svému velkému rozsahu v průběhu celého roku poskytují velmi komplexní pohled na přepravní 

výkony těchto elekrobusových linek. Za rok 2019 tyto tři linky přepravily celkem 977 772 

cestujících. Největší podíl na tom měla linka 23, která svezla 487 725 cestujících (49,8 %).  

Skoro až na precizní polovinu je rozdělen i zbytek přepravního výkonu. Linka 22 přepravila 

244 331 cestujících (24,9 %) a linka 21 jen o půl druhého tisíce více, konkrétně 245 716 

(25,1 %). Tato čísla ukazují, že rozdělení linky 23 na dvě větve v podobě linek 21 a 22 bylo 

vedeno skoro až chirurgicky přesné.  

 

Obrázek 11-Graf průměrného počtu přepravených cestujících za 1 PD (zdroj: autor s využitím dat DPMCB) 

Dodaná data také poskytují informaci, jak se v průběhu roku měnil průměrný počet cestujících 

přepravených za 1 pracovní den (Obrázek 11). Z tohoto grafu můžeme vyčíst např. jak se 

v průběhu roku měnil podíl na přepravních výkonech jednotlivých linek, či kdy byly elektrobusy 

vytíženy nejvíce. Prvním zajímavým poznatkem je fakt, že linka 23 jako jediná kopíruje 

obecnou křivku ročních přepravních vztahů v rámci MHD. Je u ní viditelný pokles v letních 

měsících, který vrcholí nejmenšími hodnotami během prázdnin. Naopak se školním rokem 

a plným pracovním provozem počty přepravených cestujících stoupají. Stejný trend však 

nevykazují druhé dvě linky. U nich má křivka více konstantní charakter, nicméně i u nich je 

v podzimních měsících viditelný růst. Konstantní hodnoty přepravených cestujících v průběhu 

roku u linek 21 a 22 značí, že je spíše využívají senioři či matky na mateřské dovolené. Naopak 

linka 23 je více využívána především lidmi dojíždějícími za prací či školou.  
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Nejvyšší denní počet přepravených cestujících nastal v prosinci. To elektrobusové linky 

přepravily v průměru 4642 cestujících za den, což bylo pravděpodobně způsobeno adventními 

trhy, které se konaly na hlavním českobudějovickém náměstí. 

 

Obrázek 12-Graf průměrného počtu přepravených cestujících za 1 SNS (zdroj: autor s využitím dat DPMCB) 

Další graf (Obrázek 12) je velmi podobný. Taktéž zobrazuje průměrný denní počet 

přepravených cestujících v měsíci, tentokrát však pro dny pracovního klidu, tzn. soboty, neděle 

a svátky. Zde si v první řadě lze povšimnout celkem logického poklesu oproti hodnotám 

z běžného pracovního dne (Obrázek 11) a to o 60-75 %. Největší propad o víkendech 

a svátcích nastává u linky 23. Zde klesá počet přepravených cestujících zhruba na 26 % 

procent hodnot, které vykazují běžné pracovní dny. Linka 22 mimo pracovní dny přepraví 

zhruba 29 % cestujících oproti dnům pracovním. Nejmenší pokles můžeme zaznamenat u linky 

21, kde v některých měsících dochází ke snížení přepravních výkonů na 40 %. I tato čísla 

potvrzují hypotézu, že linku 23 využívají primárně lidé dojíždějící do práce, neboť o víkendech 

u ní dochází k nejmarkantnějšímu poklesu ze všech linek. Nejvíce přepravených cestujících 

o víkendech a svátcích bylo stejně jako u PD v prosinci, což opět svědčí o oblíbenosti 

českobudějovických adventních trhů. 

Velmi zajímavým ukazatelem je také statistika výstupu a nástupu v jednotlivých zastávkách. 

Ta poskytuje přehled o vytíženosti elektrobusových linek v různých částech města. Sečteme-

li nástup a výstup cestujících na jedné zastávce, dostaneme hodnotu zvanou obrat, která 

definuje kolikrát daná zastávka byla využita ať už k výstupu či nástupu. Hodnoty průměrných 

denních obratů ze všech měsíců byly dle počtu dnů v měsíci roznásobeny a sestaveny do 

jedné tabulky reprezentující celoroční vytížení zastávek. V grafu níže je pak zobrazeno 15 

nejvytíženějších zastávek elektrobusových linek.    
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Obrázek 13-Graf obratu cestujících v nejvytíženějších zastávkách (zdroj: autor s využitím dat DPMCB) 

Z grafu (Obrázek 13) lze jednoduše vydedukovat, které zastávky elektrobusových linek patří 

mezi ty nejvyužívanější. Dominantně jim vévodí trojice Parkoviště Jírovcova, Nádraží 

a Náměstí Přemysla Otakara II., která byla zásadní kostrou při návrhu vedení linek v roce 

2018.  Každou z těchto tří zastávek využilo v roce 2019 alespoň 250 tisíc cestujících. Při 

pohledu na prvních pět míst je pak zajímavým poznatkem, že hned dvě zastávky se nacházejí 

v území historického centra města. To opět potvrzuje nemalý zájem o veřejnou dopravu 

v těchto místech. Mezi vytíženými zastávkami se celkem logicky vyskytují i velké přestupní 

body ostatní sítě MHD, jako třeba přestupní uzel U Koníčka či zastávky Senovážné náměstí – 

pošta a Poliklinika Sever, které bychom vzhledem k docházkové vzdálenosti mohli částečně 

klasifikovat jako zastávky pro obsluhu historického jádra. Mezi 15 nejvytíženějšími zastávkami 

je hojně zastoupena i oblast Pražského předměstí. Zejména zastávka Nerudova, která v obou 

směrech odbaví přes 200 000 tisíc cestujících ročně. To dokazuje, že elektrobusové linky 

uspokojily poptávku po MHD v severní části Pražského předměstí. V žebříčku najdeme i další 

zastávky z této části, Fráni Šrámka a J. Š. Baara. Zde samozřejmě platí, že čím blíže 

historickému centru, tím méně jsou využívány. Pokud se podíváme na druhou stranu spektra 

(Obrázek 14), zjistíme, že mezi nejméně využívané zastávky patří Křižíkova. V těsném závěsu 

nalezneme zastávky Papírenská a Papírenská-točna, které se nacházejí až za nemocnicí 

a ukazují, že zde je území dostatečně pokryto ostatními linkami MHD a tamní obyvatelé 

elektrobusových linek nevyužívají. Do zastávek, jejichž využití alespoň v jednom směru 

nepřekročilo limit 10 tisíc cestujících za rok, se řadí i zastávka Parkoviště Dynamo. V přepočtu 

to znamená průměrně 20 cestujících/den, což ukazuje, že záchytné parkoviště Dynamo 

zdaleka nefunguje ve smyslu P+R, jak město zamýšlelo, nýbrž P+G.  
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Obrázek 14-Graf obratu cestujících v nejméně vytížených zastávkách (zdroj: autor s využitím dat DPMCB) 

3.2.3 Nedostatky  

Mezi jeden z mála nedostatků současného projektu elektrobusových linek patří bezpochyby 

složitost linkového vedení. Jednoduchost a přehlednost systému se přitom považuje za 

základní prvek úspěšného a využívaného systému veřejné hromadné dopravy. Tento problém 

by se dal rozdělit na dvě části. V první řadě je pro cestující složité se zorientovat v číselném 

označení linek. Důvody, proč tomu tak je, již byly popsány v kapitolách výše a jsou vcelku 

pochopitelné, nicméně jsou nemalou překážkou např. u starší a hůře se orientující generace. 

Vozidla linky 23 se na hlavním českobudějovickém náměstí přečíslují buďto na linku 21 nebo 

22 a cestující mohou bez nutnosti přestupu dál pokračovat v jízdě. Informace o změně linky 

jsou vyznačené jak na zastávkových jízdních řádech, tak i drobným písmem na čelním panelu 

elektrobusu. Přesto je pro orientaci mnohem jednoduší a ve výsledku i efektivnější pamatovat 

si čísla pouze dvou linek s vědomím, že jezdí v prokladu 10 minut a vědět, že elektrobus dané 

linky mě jistojistě doveze na svoji konečnou. Problém s tarifním opatřením pak bylo možné 

řešit např. uznáním parkovacího lístku jako jízdenky, což by také omezilo využívání linky 23 

zadarmo obyvateli Pražského předměstí. 

Druhým problémem, který snižuje jednak přehlednost, ale především atraktivitu 

elektrobusových linek je složitost jejich vedení. Nejen, že je poměrně složité se při pohledu na 

schéma těchto linek zorientovat (viz příloha), kudy jejich trasa vede, ale především kvůli 

častým závlekům snižují svoji konkurenceschopnost. Závlek je termín používaný u tvorby 

linkového vedení a označuje situaci, kdy se linka vychyluje z přímého směru a obsluhuje 

zastávky, které nevyužijí všichni cestující jedoucí v daném voze.  
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To u některých případů v Českých Budějovicích snižuje konkurenceschopnost nejen vůči 

automobilu, ale i vůči ostatním linkám MHD a v některých případech i vůči chůzi. Důvody, které 

vedly k současnému klikatému vedení linek již byly vysvětleny v kapitolách výše, o důsledcích 

je pak pohovořeno v odstavcích níže. 

Prvním příkladem, na kterém jsou závleky dobře demonstrovány, je obsluha záchytného 

Parkoviště Dynamo. To město v roce 2017 zařadilo do koncepce parkovišť, na které chtěla 

usměrnit řidiče, jinak zajíždějící až do centra města. U parkoviště vznikla nová zastávka se 

záměrem obsluhovat elektrobusovými linkami již druhé P+R parkoviště. Nicméně jak je dobře 

vidět z grafu nejméně využívaných zastávek (Obrázek 14), vize magistrátu se nenaplnila. 

Zastávku Parkoviště Dynamo využilo ve směru do centra za celý rok pouze 8 981 lidí, navíc 

ze statistik není zřejmé, kolik z nich před nastoupením do linky 22 zanechalo svoje vozidlo na 

P+R Dynamo. I kdybychom předpokládali, že všech necelých 9 tisíc, pořád je toto číslo např. 

v porovnání s P+R Jírovcova velmi tristní. Jedním z faktorů, který degradují atraktivitu linky 22 

v případě obsluhy tohoto záchytného parkoviště, je právě závlek na Nádraží. Pokud by se řidič, 

který zaparkoval na parkovišti u fotbalového stadionu rozhodl pro cestu na náměstí Přemysla 

Otakara II. využít elektrobusu, čekala by ho 15minutová jízda. A to je trasa přes Senovážné 

náměstí, Nádraží a znovu Senovážné náměstí čtvrthodinovou záležitostí pouze dle jízdního 

řádu za optimální hustoty provozu. Zatímco pokud se rozhodne vydat po svých, necelý kilometr 

dlouhá cesta na náměstí mu při průměrné rychlosti 5 km/h vyjde na příjemných 10 minut. 

Pokud by však trasa linky vedla napřímo ulicí F.A. Gerstnera, mohl by být přesun do centra 

města otázkou pár minut. Podobná je situace i u zastávek, sloužících místním obyvatelům, 

zejména v pásu ne tak vzdáleného od historického jádra.  

Jako jeden příklad za všechny je např. situace kdy obyvatelé Pražského předměstí chtějí využít 

elektrobusové linky při cestě do nemocnice. Pokud nastoupí na zastávce Fráni Šrámka, čeká 

je 26minutová jízda, a to opět jen v případě, že necestují v ranní či odpolední špičce. Vozy 

linky 23 totiž nejprve ulicí na Sadech objedou historické centrum, načež do něho na 

Senovážném náměstí zabočí a obkrouží hlavní českobudějovické náměstí. Poté se již jako 

linka 22 vydávají vstříc zastávce Nádraží, opět přes Senovážné náměstí. Od nádraží pak do 

třetice linka obslouží oblast Senovážného náměstí a až pak se vydává směrem jižně 

k nemocnici. Rychlejší variantou pak je dojít cca 1 km na Mariánské náměstí či zastávku 

Poliklinika Sever, kterou obsluhují i tzv. páteřní linky, které cestující do nemocnice dopraví za 

11 minut. To ovšem pro hůře mobilní občany, kteří do nemocnice často dojíždějí není úplně 

šťastné řešení. Nedostatečnou přímočarost lze demonstrovat použitím vzorce pro koeficient 

přímočarosti, pokud bychom brali v úvahu cestu linkou 23 na zastávku Poliklinika Sever 

s následným přestupem na páteřní linku 2.  
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Koeficient přímočarosti je matematický nástroj, kterým lze posoudit přímočarost zkoumané 

linky ve vztahu k ostatním linkám systému a určit tak, zdali je linka vedena efektivně, či existují 

nějaké alternativní varianty, které mohou být z časového hlediska atraktivnější. Koeficient je 

podílem jízdní doby analyzované linky a součtu všech jízdních dob linek alternativních 

a polovinou jejich intervalu. Pakliže vyjde výsledek vyšší než 1, není zkoumaná linka 

dostatečně přímočará. Vzorec pro výpočet koeficientu zní  

𝐾𝑃𝑇 =
𝐿ℎ

𝑇𝑠
 ;  𝐿ℎ = 𝐽𝐷 ; 𝑇𝑠 = ∑ 𝐽𝐷𝑖 +

∑ 𝐼𝑖
𝑛
𝑖=1

2

𝑛

𝑖=1

 

, přičemž  

𝐾𝑃𝑇 − 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝ří𝑚𝑜č𝑎𝑟𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑦 

𝐿ℎ − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑎 

𝑇𝑠 − 𝑠𝑟𝑜𝑣𝑛á𝑣𝑎𝑐í 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎 

JD − 𝑗í𝑧𝑑𝑛í 𝑑𝑜𝑏𝑎 [𝑚𝑖𝑛] 

𝑖 − 𝑠𝑝𝑜𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑢ž𝑖𝑡é 𝑣𝑒 𝑠𝑟𝑜𝑣𝑛á𝑣𝑎𝑐í 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒 

𝑛 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑜𝑗ů 𝑝𝑜𝑢ž𝑖𝑡ý𝑐ℎ 𝑣𝑒 𝑠𝑟𝑜𝑣𝑛á𝑣𝑎𝑐í 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒 

𝑖 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 [𝑚𝑖𝑛] 

Pokud do vzorce dosadíme hodnoty z linky 23, respektive linky 2 a vypočteme, dostaneme 

𝐾𝑃𝑇 =
26

4 + 9 +
10
2

  

𝐾𝑃𝑇 = 1, 44 

Vzhledem k tomu, že koeficient přímočarosti vyšel vyšší než 1, lze konstatovat, že 

elektrobusová linka 23 (s přečíslováním na linku 22) není dostatečně přímočará, neboť se 

z časového hlediska vyplatí přestoupit na přímo vedenou, tudíž i rychlejší, linku 2.  

Obdobná situace je pak i na lince 21 u obyvatel Husovy kolonie, kteří se chtějí dopravit na 

náměstí. Ty též čeká nejdříve zajížďka k nádraží a pak až cesta do centra města. Výše 

zmíněné příklady tak mohou být jedním z důvodů, proč zatím síť elektrbusových linek zdaleka 

nedosahuje svého zamýšleného potenciálu.  
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3.2.4 Vozový park 

Síť elektrobusových linek je obsluhována celkem 11 nízkopodlažními vozidly typu Škoda 29 

BB. Jejich parametry jako šířka, váha či rozvor jsou pro pozdější návrh organizačních 

a stavebních úprav uličního prostoru poměrně důležité. Jako jsou vlečné křivky a rozměry 

průjezdného průřezu důležité pro úpravy uličního prostoru, jsou pro provozní část návrhu 

důležité technické specifikace o samotném vozidle. Jaká je jeho kapacita baterie, délka 

dojezdu, možnost nabíjení ale třeba i počet míst pro cestující. O všech těchto tématech hovoří 

tato podkapitola. 

Dvounápravové vozy s karoserií od firmy Solaris se se svojí délkou 8,9 m řadí do kategorie 

midibusů. V kombinací se svojí kompaktní šířkou a hmotností 8,8 tun je tento typ vozidla 

ideálním kandidátem pro provoz v úzkých ulicích historických zástaveb. Rozvor kol, který je 

jen o 1,5 m menší než u osobního automobilu Škoda Octavia, zajišťuje schopnost manipulovat 

s vozem na menším prostoru, což opět hraje zásadní roli v místech, kde je k dispozici 

omezená šířka HDP. Co se týká průjezdného profilu vozidla, tak jeho šířka činí 2,4 m a výška 

3,4 m, bráno od země až po pantograf. Ten slouží jako jeden ze způsobu dobíjení lithium-

polymerového akumulátoru. Nabíjet je možné z klasické sítě trolejbusového vedení o napětí 

750 V. Další možnosti nabíjení jsou například přímé nabíjení kabelem ze sítě, ale i možnost 

rekuperace, kdy vozidlo využívá svojí kinetické energie a přeměňuje ji na energii elektrickou. 

Kapacitu akumulátoru výrobce neuvádí, nicméně z plně nabitého stavu dokáže elektrobus ujet 

110-150 km v závislosti na stylu jízdy. Se svojí relativně nízkou hmotností a asynchronním 

trakčním motorem má vozidlo dobré dynamické vlastnosti při rozjezdu. Maximální rychlost činí 

65 km/h. Pro cestující je v elektrobusech 21 míst k sezení, celkový počet cestujících, který 

tento elektrobus dokáže přepravit je 55. Přestože je vozidlo plně nízkopodlažní, zadní část 

vozu je značně zvýšena, což snižuje přístupnost těchto sedaček imobilním cestujícím. Pro ně 

jsou však určeny komfortně široká sedadla v přední části vozu. K dispozici je i výklopná plošina 

a prostor pro vozíčkáře či kočárky. Cestující mohou pro vstup do vozidla využít buďto 1,3 m 

široké dvojkřídlové dveře v prostředku, nebo 86 cm široké dveře u řidiče. (27)  

 

Obrázek 15-Konstrukční rozměry vozidla Škoda 29BB (zdroj: www.škoda.cz)  

http://www.škoda.cz/
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3.2.5 Shrnutí 

Analýza současného stavu MHD v první řadě znamenala popis současného linkového vedení 

elektrobusů a jeho provozní parametry. Popsán zde byl také důvod, proč došlo k odklonění 

linkového vedení mimo Krajinskou ulici, což značně prodlužuje jízdní doby a ubírá na 

atraktivitě. Popsány jsou i nedostatky, které mimo jiné z výše zmíněného odklonu vyplývají. 

Především jde o nedostatečnou přímočarost linek. Rozebrána byla též přepravní data získaná 

z automatických sčítačů za rok 2019. Z nich je patrné, že nejvyšší poptávka po obsluze je na 

severu Pražského předměstí v zastávkách Parkoviště Jírovcova a Nerudova, dále pak na 

Nádraží a zejména i v historickém centru, což dokazuje, že přímá obsluha historického centra 

má smysl. Naopak mezi nejméně využívané zastávky se řadí např. Parkoviště Dynamo, což 

potvrzuje nedostatečnou atraktivitu spojení z důvodu závleku na nádraží. 

3.3 Cyklistická doprava 

Nemalé zastoupení má v rámci historického centra města i nemotorová doprava, zejména ta 

cyklistická. Ta se obecně v Českých Budějovicích těší velké oblibě, především kvůli příznivým 

výškovým poměrům a kompaktní městské zástavbě. Oblibu cyklistické dopravy potvrzuje 

sociologický průzkum mobility obyvatel českobudějovické aglomerace od agentury 

STEMMARK, který uvádí, že ke každodenní dopravě do práce či školy využívá jízdní kolo 8 % 

obyvatel města. Toto číslo se nemusí zdát nikterak veliké, ale ve srovnání ostatních měst patří 

mezi ta vyšší. Například v Plzni, se kterou jsou České Budějovice v průzkumu srovnávány, 

využívá kolo denně pouze 2 % obyvatel a 62 % nikdy. Naopak v jihočeské metropoli na otázku, 

jak často jezdí na kole odpovědělo negativně 42 %. Třetina dotazovaných pak kolo využívá 

alespoň několikrát do měsíce. Sociologický průzkum pak také zpovídal samotné cyklisty za 

účelem bližšího určení jejich dopravního chování. Ptal se třeba na otázky ohledně toho, kdy 

považují jízdní kolo za vhodný prostředek. Nejvhodnější je dle třetiny respondentů kolo při 

jízdě ve volném čase. O poznání méně je populární při jízdě do práce či na úřady, což je 

minimálně u některých profesí vcelku pochopitelné. Zajímavá je taky otázka na důvody, které 

vedou k většímu či menšímu využívání kola jako prostředku dopravy za prací či školou. Mezi 

hlavní důvody, proč sednout na kolo patří s drtivým náskokem a 60 % zlepšení zdraví. Na 

dalších místech se objevují důvody jako zlepšení cyklistické infrastruktury, horší parkování 

nebo třeba i ochrana životního prostředí. Mezi nejčastěji udávané důvody, které obyvatele 

města odradí od využití kola, patří časová nevýhodnost. Tou argumentovalo 32 % 

respondentů. Mezi další důvody patřil nedostatek pohodlí na cestě, nebezpečí v dopravním 

provozu či nevyzpytatelnost počasí. (3) 
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Velkou oblibu cyklistické dopravy mezi obyvateli Českých Budějovic dokazuje i rozvinutá síť 

bikesharingového systému Rekola. Tato firma, operující i v ostatních českých městech, nabízí 

svá růžová kola ke krátkodobému pronájmu a je hojně využívána nejen turisty, ale i místními 

obyvateli. Svou popularitu získal tento bikesharingový systém především díky své 

jednoduchosti a dostupnosti. Pouhých pár kliknutí v mobilní aplikaci stačí k půjčení bicyklu za 

relativně rozumné ceny srovnatelné s cenami jízdného v MHD. Mezi jednu z mála nevýhod 

patří možnost půjčit si a vrátit kolo pouze v předem definovaných zónách. Dříve takto Rekola 

fungovaly pouze v okrajových částech města a širší centrum města bylo bráno jako jedna velká 

zóna, nicméně dnes je i centrum rozeseto do několika menších zón. Ty se, nejen v centru, 

nachází poblíž míst generujících poptávku po přepravě jako např. školy, úřady, obchody, ale 

i přestupní terminály VHD či zastávky MHD. Právě kombinace s ostatními módy dopravy může 

ještě zvýšit atraktivitu tohoto systému a rozšířit tak nabídku tzv. last-mile obsluhy, tedy obsluhy 

poslední míle.  

Rozvoj cyklistické dopravy v jihočeské metropoli se řídí dokumentem, jehož název zní „Plán 

rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých Budějovicích“. Tento cyklogenerel, který si nechal 

zpracovat Útvar hlavního architekta v brněnském dopravním studiu ADOS, je dlouhodobým 

systémovým dokumentem, který vychází ze základních principů řešení dopravy pro pěší 

a cyklisty, stanovený v územním plánu města. Definuje jednak síť prioritních cyklotras 

a základní požadavky na provoz cyklistické dopravy, ale i konkrétní řešení uličních prostorů 

vybraných ulic s ohledem na integraci cyklistů a motorové dopravy. Mezi hlavní cíle 

cyklogenerelu patří určení základních požadavků na infrastrukturu pro cyklisty, která bude 

výhledově realizována na jednotlivých místních komunikacích. Také stanovuje důležitá 

propojení pro cyklodopravu a určit základní parametry těchto propojení. Návrh celkově 

neupřednostňuje segregaci cyklistů v přidruženém dopravním prostoru. Snaží se najít 

optimální řešení vždy pro konkrétní příklad dané komunikace a posoudit výhody a nevýhody 

infrastruktury vedené buďto samostatně, v přidruženém prostoru nebo hlavním dopravním 

prostoru komunikace. Jak již bylo zmíněno výše, cyklogenerel definuje hlavní směry, u kterých 

je zapotřebí pracovat na zlepšení jejich stavu. Jedná se především o důraz na bezpečnost, 

která by měla být zajištěna jednak z hlediska infrastruktury, ale taktéž vhodně doplněna 

doprovodnými prvky jako osvětové kampaně, školení, ale i restriktivními omezeními. Dále je 

zmíněna také průchodnost a spojitá síť cyklotras, čímž je myšlena nabídka rychlých a přímých 

spojení k nejdůležitějším cílům s důrazem na co nejmenší omezování cyklistů na křižovatkách 

či přechodech. Mezi hlavní směry rozvoje cyklodopravy generel řadí i dostatečný počet 

kolostavů např. u přestupních terminálů hromadné dopravy, či důraz na dostatečnou správu a 

údržbu již zhotovených komunikací.  
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Výčet ukončuje apel na možnosti více druhů dopravy, tedy aby byla zajištěna svoboda volby, 

mezi různými dopravními prostředky, zejména mezi jízdním kolem a MHD. V neposlední řadě 

je také v generelu řečeno, že je důležitá celková komunikace místní samosprávy, ať už se 

jedná o dialog s občany, informovanost o změnách či jednotné a zřetelné označení cyklotras. 

(28) 

V grafické části generelu jsou uvedeny fotografické příklady ze zahraničí, kterými by se 

Budějovice mohli inspirovat, zásady návrhu cyklistických pruhů v rámci místní komunikace, ale 

především je zde pro tuto diplomovou práci nejdůležitější část, a to současný stav cyklotras, 

a především výsledný návrh doporučených cyklistických opatření. Výkres současného stavu 

definuje vnitřní síť místních komunikací v historickém jádru města jako cyklotrasy typu C-

místní. Cyklotrasu vedoucí po obvodu města definuje z části jako G-rekreační, především 

v úseku podél řeky Malše, a z části jako B-doplňkovou. Paradoxně největší roli, tedy A-páteřní, 

přikládá sběrné místní komunikaci Na Sadech. To koreluje se zamyšlenou tezí integrovat 

cyklisty do hlavních dopravních tahů namísto vytvoření segregovaného a dedikovaného 

prostoru přímo pro ně, což je minimálně na pováženou. (28) 

Podstatné však je, že žádná z ulic v historickém centru Českých Budějovic není v generelu 

označena jako komunikace nevhodná pro cyklodopravu. Nejzásadnějším systémovým 

opatřením, které je v rámci této oblasti navrhováno, je zobousměrnění většiny místních 

komunikací pro cyklisty. Tento krok již na některých místech radnice uskutečnila, nicméně 

návrh počítá s realizací tohoto opatření na drtivé většině ulic vyjma náměstí Přemysla Otakara 

II., kde je to se současným dopravním uspořádáním vcelku pochopitelné. (28) 

 

Obrázek 16-Řešení cyklistické dopravy v centru města dle cyklogenerelu (zdroj: www.c-budejovice.cz) 
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Samotný výkres návrhu systému cyklistických tras, jehož výstřižek ilustruje obrázek výše 

(Obrázek 16). Z něj je patrné již výše zmíněné zobousměrnění ve většině uliční sítě 

historického centra. Zajímavostí je, že je v legendě uvedena cykloobousměrka ve zklidněné 

zóně, přičemž z výsledků bezpečnostní inspekce popsané v kapitole 3.1.1 je jasně patrné, že 

jako zklidněné se tyto komunikace dají považovat pouze papírově, nikoliv však svým 

uspořádáním a funkčností. Zbylé komunikace uvnitř centra jsou pak označeny jako zklidněná 

zóna bez cyklistických opatření, což je vzhledem k jejich centrické poloze a zejména vzhledem 

k požadované spojité a intuitivní síti cyklotras zajímavým krokem. Celkem jasný je také osud 

cyklotras podél řeky či v parku Na Sadech. Zde cyklisté sdílí prostor s chodci na bezmotorové 

komunikaci, tedy místní komunikace typu D2 a prostor po ně není zapotřebí nějak výrazně 

upravovat. Nejrazantnější opatření jsou naopak navrhnuta na vzdálenějším obvodu 

historického jádra, konkrétně na místních komunikacích typu B ulic Lidická, Na Sadech, 

Husova a Pražská. Jejich konkrétní rozpracování je součástí generelu, proto je snadné určit o 

jaký typ opatření se jedná. Většinou jde pouze o společný jízdní pruh s MHD či pouhými 

piktogramy značení cyklopruh. Pokud je ambicí integrovat cyklisty do takto rušné komunikace, 

mělo by být učiněno za pomocí samostatných stavebně oddělených pruhů v přidruženém 

prostoru. Pokud tomu není možno vyhovět, mělo by se hledat jiné řešení, nežli to integrační.  

V předchozích kapitolách zmíněný průzkum dopravy v historickém centru města, který si 

magistrát nechal zpracovat od Vysoké školy technické a ekonomické, se také věnuje dopravě 

cyklistické. Sčítači na kontrolních bodech počítali, kolik a jakým směrem zde projelo cyklistů. 

Průzkum se konal dne 20.11 od 8:00 do 20:00. Původně se měl konat dříve, nicméně kvůli 

nepřízni počasí musel být přeložen na tento pozdější termín. Výsledky tak mohou být lehce 

zkreslené oproti letním pracovním měsícům, neboť v nich je logicky poptávka po cyklistické 

dopravě mnohem větší. Nicméně jako demonstrace rozložení hlavních cyklistických proudů 

slouží tento průzkum velmi dobře. Výsledné hodnoty jsou vidět na obrázku na další straně ( 

Obrázek 17). Lokalita jednotlivých stanovišť je zobrazena na obrázku na předešlé straně 

(Obrázek 16). 

Z grafu výsledku průzkumu je jasně patrné, že jako hlavní vstupní brána pro cyklisty slouží 

ulice Dr. Stejskala. Jednak je v první polovině vedena jako pěší zóna, ale především její 

výhoda tkví v napojení na cyklostezky kolem řeky Malše. Celkem zde během sledovaného 

období projelo na 1,6 tis cyklistů v rovnoměrném poměru směrů z a do centra. 
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Obrázek 17-Výsledek průzkumu cyklistické dopravy (24) 

S velkým odstupem se na druhém místě umístil bod C5, který se nacházel na mostku u 

Sokolského ostrova. Během 12tihodinové periody zde projelo necelých 900 cyklistů. Přestože 

tudy vede cyklotrasa na nejlidnatější českobudějovická sídliště, intenzita cyklistů zde byla 

zhruba poloviční. To potvrzuje hypotézu, že cyklistická doprava v ose na tato sídliště zdaleka 

není tak oblíbená, jako třeba u obyvatelů Havlíčkovi kolonie či Lineckého předměstí, tedy čtvrtí 

podél řeky Malše. Podobných hodnot dosahovali i body C4, C6 a C9, tedy ulice Biskupská, 

Hroznová a Krajinská. Zde se taktéž intenzity pohybovaly kolem 800 cyklistů za sledované 

období. Na opačné straně pomyslného žebříčku se pak umístili vjezdy C8 a C10, tedy Česká 

a Plachého ulice.  
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3.4 Pěší doprava 

Co se týče pěší dopravy, město nemá zpracovaný žádný dokument ohledně jejího konceptu 

či rozvoje. Nicméně je všeobecným předpokladem, že by města neměla pěší dopravu stejně 

jako tu cyklistickou opomínat. Jedná se totiž o mód dopravy, který je k dispozici každému bez 

rozdílu na jeho finanční možnosti. Zejména pak v centrech měst, obzvláště těch historických, 

by měl být chodci na prvním místě. Vytváření dostatku bezpečného prostoru ať už formou 

pěších zón či dostatečně komfortních ploch v rámci přidruženého prostoru je klíčové pro 

zachování bezpečného pohybu chodců. V neposlední řadě je také důležité správně a 

komplexní provedení hmatových prvků pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu 

(OSSOP). Přes historické centrum Českých Budějovic nevede žádná pěší trasa většího 

významu, přesto je možné hlavní pěší proudy klasifikovat. Jedná se především o spojnici 

důležitých směrů a pěších tříd se společným středobodem v podobě hlavního 

českobudějovického náměstí. První pěší koridor, severojižní, by se dal vymezit ulicemi F.A. 

Gerstnera, Biskupská, přes západní stranu náměstí Přemysla Otakara II. a dále Krajinskou 

ulicí k Mariánskému náměstí a potažmo dál na sever Pražskou třídou. Paralelně s ním vede 

neméně důležitá osa pěší dopravy, a to z Pražského předměstí Jírovcovo ulicí na park Na 

Sadech, ulicí u Černé věže na hlavní náměstí a odtud ulicí Dr. Stejskala na Lidickou třídu. 

V ose západ-východ je pak hlavní tepnou pro pěší stezka z parku Stromovka přes Dlouhou 

lávku a Sokolský ostrov, která se dále dá rozdělit na dvě větve. Jednu mířící ulicí Kanovnická 

na největší pěší bulvár ve městě Lannovo třídu, nebo o něco jižněji ulicí Karla IV. na 

Senovážné náměstí. (29) 

 

Obrázek 18-Intenzity pěší dopravy v historickém centru Českých Budějovic (zdroj: https://www.c-
budejovice.cz/integrovany-plan-organizace-dopravy-ipod) 
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Výše popsané pěší koridory potvrzuje i průzkum z roku 2008, který si nechal zpracovat Útvar 

hlavního architekta magistrátu města České Budějovice. V jeho grafické interpretaci (Obrázek 

18) je zobrazen jednak počet chodců procházejících za dobu 8 hodin, ale i různé významné 

cíle pěší dopravy, jako třeba školy, úřady, či zdravotnická zařízení. Nejvyšších hodnot 

dosahuje pěší bulvár na Lannově třídě, který je spojnicí centra města s vlakovým a 

autobusovým nádražím. Z ní se proud pěších dělí na více směrů, přičemž ten nejsilnější míří 

Kanovnickou ulicí. Během doby průzkumu zde prošlo téměř 7 tisíc chodců. Mezi nejvíce pěšími 

využívané komunikace pak také patří Krajinská ulice v úseku od náměstí po Hroznovou třídu. 

Zde bylo zaznamenáno 6,5 tisíce chodců. Dále často chodci používají především komunikace 

v přirozených osách, které byly popsány v předchozím odstavci. Jedná se zejména o ulice 

Biskupská, Dr. Stejskala, U Černé věže a Karla IV. Ve všech těchto ulicích se intenzita chodců 

pohybuje okolo 4 tisíc za sledovaný osmihodinový úsek. Průzkum bohužel neanalyzoval 

prostranství náměstí Přemysla Otakara II., což je však vzhledem ke složitosti území a s tím 

spojeným pohybem chodců pochopitelné. (29)      
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4 Návrh organizačních a stavebních úprav místních komunikací 

Pátá kapitola se věnuje návrhu organizačních a stavebních úprav vybraných místních 

komunikací. V první řadě jsou tyto komunikace definovány. Dále jsou popsány principy návrhu 

Zón 30 a pěších zón, jelikož celé historické centrum města je právě jako Zóna 30 vedeno. Po 

samotném popisu úprav konkrétních komunikací je také zařazena kapitola podporující provoz 

linek MHD v pěších zónách.  

4.1 Vymezení řešených místních komunikací 

Z analýzy linkového vedení, kterému se věnovala kapitola 3.2  je patrné, že je z důvodu 

zvýšení atraktivity zapotřebí napřímit nynější trasy elektrobusů. To by však v současné době 

bylo možné pouze jednosměrným, poněkud komplikovaným, vedením linek. Proto je v 

následujících kapitolách popsán návrh organizačních a stavebních úprav komunikací, které by 

obousměrný provoz elektrobusů umožňovali. Konkrétně se jedná o ulice Biskupská, Karla IV., 

Krajinská a náměstí Přemysla Otakara II. (na obrázku červenou barvou).  

 

Obrázek 19-Vymezení řešených MK (zdroj: autor) 
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4.2 Zásady návrhu Zón 30 a pěších zón 

Před samotnými návrhy organizačních a stavebních úprav MK je dobré popsat, jakými pravidly 

se jejich návrh řídí. Návrhy Zón 30 a pěších či obytných zón se řídí příslušnými technickými 

podmínkami, konkrétně TP 218 v prvním případě a TP 103 v druhém případě. Tyto technické 

podmínky navazují na normy ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102 pro projektování místních 

komunikací, respektive křižovatek. Jednak popisují obecné přínosy těchto zón, ale také 

definují vhodná místa pro jejich zřízení, jejich technická a stavební specifika a v neposlední 

řadě poskytují konkrétní popis jednotlivých zpomalovacích prvků. 

4.2.1 Zóna 30 

Technické podmínky pro navrhování Zón 30 jsou rozděleny na dvě části, obecnou část 

a samotné technické podmínky. V obecné části je popsána motivace a důvody, proč se tyto 

zóny vyplatí zřizovat. Zejména je zde poukázáno na bezpečnost silničního provozu, kdy 

snížení rychlosti na 30 km/h výrazně zkracuje brzdnou dráhu a výrazně zvyšuje možnost 

odvrácení kolizní situace. Dle citovaných studií OECD je možné předpokládat snížení počtu 

nehod s následkem těžkého zranění zhruba o 70 % a počtu smrtelných nehod až o 90 %. 

Dalším pozitivním vlivem, které přináší zřízení Zón 30 je snížení emisí hluku z dopravy. Zde 

samozřejmě závisí na stylu jízdy a technickém stavu vozidla, nicméně snížení rychlosti o 20 

km/h redukuje hladinu hluku cca o 2-3 dB. V obecné části je též zmíněna důležitost zapojení 

veřejnosti do plánování a rozhodování o zřízení těchto zón. (30) 

V části, která popisuje samotné technické podmínky je v první řadě definováno, jaký typ MK je 

k zřizování Zón 30 vhodný. Jedná se především o komunikace s převážně pobytovou funkcí, 

tedy úseky obslužných MK, popř. kategorie D, tedy se smíšeným provozem. Typicky tyto 

komunikace, vhodné pro zřízení Zón 30, najedeme v historickém jádru města, blokové 

zástavbě, sídlištní zástavbě a nízkopodlažní vilové a venkovské zástavbě. Zmíněna je také 

vhodná velikost celé zóny, která by měla umožňovat účastníkům silničního provozu dosáhnout 

nejbližší komunikace s dopravní funkcí nejvýše po 1 km jízdy. Samotná Zóna 30 je pak 

definována dvěma principy. Tím prvním je označení všech vjezdů do zóny SDZ IP 25 Pěší 

zóna. V případě složitosti či rozsáhlosti vnitřní uliční sítě je doporučeno toto značení opakovat, 

aby řidiči měli plošné snížení rychlosti na paměti. Druhým neméně důležitým bodem je 

podpora dopravního značení pomocí realizace zklidňujících opatření. Teprve ta jsou klíčovým 

prvkem, který ve skutečnosti nutí řidiče ke snížení rychlosti. (30) 
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Dále je v technických podmínkách stanovena organizace dopravy. Zejména je kladen důraz 

na přednost v jízdě zprava, kterou technické podmínky doporučují zřídit na všech křižovatkách 

v zóně. Jedním dechem však dodávají, že pokud to rozhledové parametry či jiné okolnosti 

nedovolují, je na individuálním posouzení jednotlivých křižovatek, zdali přednost v křižovatce 

neusměrnit pomocí SDZ. Zmíněna je také důležitost správně řešeného parkování. Zde je 

řečeno, že usměrněné parkování jednak eliminuje riziko omezení rozhledu a zvyšuje estetický 

vzhled ulice, ale také může figurovat jako zpomalovací prvek s využitím střídavého parkování 

a tím vzniklé šikany. Jako další organizační opatření, které vede ke zklidnění dopravy jsou 

uvedeny jednosměrky. U nich je však třeba brát na zřetel jednak problematický pohyb cyklistů 

v protisměru, ale především je třeba zjednosměrnění ulice volit uvážlivě, neboť může 

produkovat zbytnou dopravu při snaze řidičů objet jednosměrnou ulici. (30) 

Před samotnými návrhovými parametry uličního prostoru je věnován prostor vedení 

jednotlivých módů dopravy v Zóně 30. U pěší dopravy je kladen důraz na bezpečné a pohodlné 

prostředí. Technické podmínky udávají, že vzhledem k charakteru Zón 30 není nutné uvnitř 

těchto zón zřizovat přechody pro chodce, neboť chodcům je umožněno přecházet v podstatě 

kdykoliv. Na specifických místech je možné usnadnit přecházením vybudováním místa pro 

přecházení. Zóna 30 by také měla plošně podporovat dopravu cyklistickou. Vzhledem 

k maximální rychlosti 30 km/h se nedoporučuje segregovat cyklisty od motorové dopravy. 

Doporučuje se smíšený provoz na pozemní komunikaci bez zřizování samostatné cyklistické 

infrastruktury. Navržená zklidňující opatření by měla být pro cyklistickou dopravu přívětivá a 

respektovat ji, například zvýšené plochy by měly mít dostatečně pozvolný sklon nebo 

zpomalovací pás mezeru pro projetí kola. Vedení linek MHD v Zóně 30 vyloučeno není 

i v případě nekolejové hromadné dopravy. Je však nutné brát v úvahu délku trasy a četnost 

spojů. Technické podmínky uvádějí, že v závislosti na provozu linek MHD a jejich časové 

konkurenceschopnosti se doporučuje omezit vertikální patření jako zpomalovací prahy či 

zvýšené plochy křižovatek a namísto toho použít spíše horizontální prvky (šikany, zúžení 

komunikace).  (30)  

Jak je z přiloženého obrázku patrné (Obrázek 20), nejzásadnějším rozdílem oproti obytné či 

pěší zóně je rozdělení prostoru místní komunikace na přidružený prostor a hlavní dopravní 

prostor. Stejně zásadním rozdílem je také rozlišení výškové úrovně vozovky a chodníků. 

Minimální šířka jízdního pruhu v Zóně 30 vychází z ČSN 73 6110, která tuto hodnotu stanovuje 

na 2,5 m, resp. stanovuje volnou šířku pozemní komunikace, která by měla činit 5 m, ve 

výjimečných případech 4,5 m. Dále technické podmínky stanovují minimální hodnoty poloměrů 

výškových a směrových oblouků a také podélný, příčný a výsledný sklon. (30) 
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Obrázek 20-Charakteristický příčný řez obousměrné MK v Z30 (30) 

 

Minimální šířka jízdního pruhu v Zóně 30 vychází z ČSN 73 6110, která tuto hodnotu stanovuje 

na 2,5 m, resp. stanovuje volnou šířku pozemní komunikace, která by měla činit 5 m, ve 

výjimečných případech 4,5 m. Dále technické podmínky stanovují minimální hodnoty poloměrů 

výškových a směrových oblouků a také podélný, příčný a výsledný sklon. (30) 

Důležitým prvkem, který přispívá k zaregistrování změny dopravního režimu u řidičů jsou tzv. 

vjezdové brány. Ty v kombinaci se SDZ upozorňují řidiče na vjezd do Zóny 30 a na pravidla 

a specifika v ní platící. V poslední části jsou vyjmenovány samotné dopravně zklidňující 

opatření. Ty se dělí na optické (psychologické) a stavební (fyzické). Mezi optické zklidňující 

prvky patří např. změna barvy povrchu vozovky, či zúžení vozovky za pomoci vodících pruhů. 

Mezi stavební opatření pak řadíme zpomalovací prahy, vyvýšené plochy nebo šikany. Na 

závěr technických podmínek je vyjmenován seznam všech opatření s jejich fotografickou či 

ilustrační dokumentací a krátký popis ohledně vhodného umístění daných prvků. (30) 
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4.2.2 Obytné a pěší zóny 

 Návrh obytných a pěších zón se řídí podle Technických podmínek 103 - Navrhování obytných 

a pěších zón. Přestože se s výše zmíněnými Zónami 30 v některých věcech liší, vycházejí ze 

stejné podstaty zklidnění dopravy za účelem bezpečnějšího pohybu chodců a cyklistů. 

Vzhledem k povaze této diplomové práce, která řeší dopravní obsluhu historického centra, 

bude kladen důraz spíše na představení pěších zón. Ty se od těch obytných v zásadě neliší, 

ostatně proto jsou spojeny v jedny technické podmínky. Obytná zóna je definována jako 

„oblast označená příslušnými dopravními značkami; zónu tvoří soubor zklidněných pozemních 

komunikací s převahou pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb, ve které je 

umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a hry dětí ve společném prostoru za 

stanovených podmínek provozu podle zvláštního předpisu“. Pěší zóna je v první části popsána 

totožně, nicméně v druhé části zde stojí, že „vjezd je povolen jen za stanovených podmínek 

podle zvláštního předpisu“. (31) 

Jako komunikace vhodné pro zřízení pěší zóny jsou uvedeny místní komunikace skupiny D1, 

tedy se smíšeným provozem. Typickým příkladem jsou komunikace v centrech měst 

v oblastech s vysokou atraktivitou pro chodce, kde jsou obchody, kavárny, památky apod. 

Mezi základní charakteristiky provozu v pěší zóně patří možnost chodců využívat pěší zónu 

v celé její šířce. Jak již bylo zmíněno výše v definici, do pěší zóny je povolen vjezd pouze 

vozidlům uvedeným v dodatkové tabuli. V zóně smí řidiči jet max 20 km/h, musí dbát zvýšené 

opatrnosti vůči chodcům a při výjezdu z pěší zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát 

přednost v jízdě ostatním řidičům. Stání je dovoleno jen na místech označených jako 

parkoviště. (31) 

Prostor místní komunikace je v pěší zóně rozdělen na dopravní prostor, který slouží 

smíšenému provozu, a pobytový prostor, který slouží nedopravním účelům (odpočinek, zeleň).  

Jak lze vidět z obrázku vzorového příčného řezu (Obrázek 21), v pěší zóně je uplatněna 

jednotná výšková linie z důvodu zdůraznění rovnosti pěších a vozidel motorové dopravy. 

Pokud se navrhuje pěší zóna v nové zástavbě, měla by šířka jejího prostoru místní komunikace 

být nejméně 12 m. Vzhledem k tomu, že se pěší zóny často navrhují v již zastavěném území, 

je šířka prostoru místní komunikace dána hranicí přilehlých objektů. Minimální šířka 

dopravního prostoru je 3,5 m do šířky a 4,2 m do výšky, a to z důvodu průjezdu vozidel 

hasičské záchranné služby. (31) 
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Obrázek 21-Charakteristický příčný řez pěší/obytnou zónou (31) 

Mezi hlavní atributy pěší zóny patří preference pěšího provozu. Uplatňována je zde výrazná 

preference chodců před všemi ostatními druhy dopravy. Vzhledem ke své poloze v centrech 

měst je také dáván důraz na celkovou estetičnost prostředí. Součástí by měla být zeleň 

a dostatek mobiliáře. Vjezd do pěší zóny by měl být podobně jako u Zóny 30 označen 

příslušným SDZ a rozlišen stavební úpravou, aby byla patrná změna dopravního režimu. Vjezd 

by neměl přímo navazovat na sběrnou či rychlostní MK. Vedení linek MHD je v pěší zóně 

dovoleno. Trasa daného prostředku hromadné dopravy by měla být od okolního prostoru pěší 

zóny zvýrazněna odlišným povrchem, a pokud rozdíl výšek nepřesahuje 0,08 m, pak i 

varovným pásem. V neposlední řadě technické podmínky poskytují celou řadu možných řešení 

vjezdů, zpomalovacích prvků či dalších opatření, přispívajících v pěších a obytných zónách 

k celkovému zklidnění dopravy. (31) 

4.2.3 Sdílené zóny 

Relativně novým způsobem zklidňování dopravy je princip sdílení veřejných prostor (shared 

spaces). Tato forma není v České republice nikterak právně ukotvena, nicméně především 

v zemích na západ o nás je hojně využívaná a bezpochyby nese svá ovoce. Koncept sdílené 

zóny stojí na myšlence rovnosti všech druhů dopravy za podmínky nízké rychlosti a zrakového 

kontaktu mezi účastníky. Podobně jako u pěších a obytných zón se jedná o společnou plochu 

bez výškových bariér a nadbytečného dopravního značení. Nicméně rozdílem je zde 

upřednostnění některé z funkcí komunikace. Zatímco pěší zóna nabývá především pobytové 

funkce, ve sdílené zóně by měla být pobytová a dopravní funkce v rovnováze.  
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V jednoduchosti by se sdílené zóny daly popsat jako prostor, jehož zklidňující funkce spočívá 

v obezřetnosti všech účastníků provozu z důvodu nejednoznačné hierarchizace zúčastněných 

módu dopravy.  (32) 

Jak již bylo zmíněno, v České republice pojem sdílená zóna zákon nezná, proto je nutné se 

na legislativní stránku věci podívat k našim sousedům do Rakouska. Ta říká, že vozovka ve 

sdílené zóně je určena pro společné užití vozidly a chodce. Řidiči (včetně cyklistů) nesmějí 

ohrozit ani omezit chodce. Nejvyšší dovolená rychlost činí 20 km/h, ve výjimečných případech 

pak 30 km/h. Chodci smějí užívat vozovku v celé šíři, avšak provoz vozidel nesmí svévolně 

omezovat. (32) 

Jako místa vhodná pro zřízení sdílených zón jsou definována místa, kde se střetává řada 

funkcí a velké množství chodců neumožňuje autům ani vozům MHD jezdit jinak než pomalu 

a s velkou obezřetností. Typicky se jedná o místa v blízkosti obchodních center, 

frekventovaných náměstí, před zdravotnickými zařízeními atp. Mezi hlavní zásady samotného 

návrhu zón patří minimalizace SDZ, přednost zprava na křižovatkách, zrušení semaforů, 

a především odstranění obrubníků a nastolení jedné výškové úrovně. Prostor by měl působit 

esteticky a kultivovaně (prvky zeleně, mobiliář), proto je vhodné na takovýchto projektech 

spolupracovat s architekty. Celková délka oblasti by neměla přesáhnout 300 m (max 1.minuta 

jízdy skrz zónu). Podobně jako u pěších zón, či Zón 30 by měl být vjezd do oblasti sdílené 

zóny stavebně odlišený, např. použitím jiného materiálu vozovky. Dle rakouských projekčních 

metodik lze navrhnout i na komunikacích s intenzitou až 10 000 voz/den. (32) 

Jako hlavní přínosy sdílených zón se dle zkušeností ze zahraničí jeví zvýšení kvality pobytu 

a bydlení. Díky nízké rychlosti a větší obezřetnosti dochází k větší bezpečnosti pro všechny 

účastníky provozu. Velkou výhodou je též posílení nemotorové dopravy bez omezení té 

motorové. Mezi nevýhody se pak řadí možné zhoršení přehlednosti pro zranitelné skupiny, 

jako zrakově postižení či lidé s poruchou autistického spektra.  (32) 

Pokud bychom se podívali na konkrétní příklady z praxe, ilustrací budiž náměstí 

Sonnenfelsplatz v rakouském Grazu (Obrázek 22). Zde byl projekt realizován na náměstí, 

které denně využívá na 15 000 osobních automobilu. 8 000 cyklistů a 14 000 chodců. 

Z intenzit je patrné, že osobní auta netvoří hlavní podíl na provoze, což je při návrhu sdílené 

zóny důležitým faktorem. Z obrázku je též vidět, že se do řešení zapojili architekti, kteří náměstí 

doplnili netradičními prvky. Díky novému uspořádání se stal prostor místem vzájemného 

sdílení a zlepšila se kvalita pohybu. 
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Obrázek 22-Příklad sdílené zóny v rakouském Grazu (33) 

Průzkum, který hodnotil stav před a po realizaci projektu jednoznačně potvrdil, že lidé se nyní 

v prostoru chovají mnohem opatrněji a ohleduplněji než na jiných křižovatkách ve městě. Mimo 

to se významně snížil počet dopravních nehod. V letech před přestavbou bylo na této 

křižovatce zaznamenáno 4-6 dopravních nehod ročně, po přestavbě max. 2 ročně. (33) 

Přestože u nás sdílené zóny v zákoně nefigurují, i v tuzemsku existují způsoby, jak dosáhnout 

podobného prostoru se současnou legislativou. Například právě v Českých Budějovicích je 

takto řešena východní část pěšího bulváru Lannova třída. Zde je prostor označen SDZ IP6a 

Pěší zóna s dodatkovou tabulí, která dovoluje vjezd osobním automobilům.  
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4.3 Popis navržených úprav 

Následující podkapitola se věnuje popisu samotných navržených úprav. Při jejich návrhu byl 

kladen důraz především na zajištění obousměrného provozu vozidel elektrobusů ať už za 

pomoci stavebních, či jiných řešení. Návrh dále reflektuje poznatky zjištěné při celkové analýze 

současného stavu dopravy, především pak problematiku zbytné tranzitní dopravy a výstupy z 

bezpečnostní inspekce.  Návrh byl zpracován dle technický podmínek TP 218 a TP 103 

a norem ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6506 Odstavné a parkovací 

plochy a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky. Výsledné návrhy 

včetně příčných řezů se nacházejí v samostatné příloze. 

4.3.1 Ulice Biskupská  

Přestože je v současné době Biskupská ulice vedená jako obousměrná, obousměrný provoz 

elektrobusů by neumožňovala. Šířka vozovky totiž v nejužších místech dosahuje 4,5 m, což 

nevyhovuje ani obousměrnému provozu osobních automobilů. Z tohoto důvodu bylo navrženo 

změnit organizaci dopravy a ulici Biskupskou vést jako jednosměrku směrem od jihu na sever. 

Toto řešení přinese také řadu vedlejších benefitů. Prvním z nich je zamezení tranzitního 

průjezdu městem, který byl popsán v kapitole 3.1.3. Druhým je možnost řešení úzkého 

přidruženého prostoru v jižní části ulice. Zde je navrženo přeložení opěrné zdi a rozšíření 

přidruženého prostoru na šířku 2 m. Jak lze vidět na obrázku na další straně (Obrázek 23), 

navržená šířka vozovky je 3,75 m z důvodu povolení vjezdu cyklistů i v protisměru.  

Zjednosměrnění ulice by na první pohled jednoznačně vylučovalo obousměrný provoz 

elektrobusů, nicméně existuje několik dopravně-telematických řešení, který tento problém 

elegantně řeší. Proto byl v Biskupské ulici navržen systém tzv. světelné závory. Jedná se 

o systém, který za pomoci SSZ zastaví dopravu ve směru pojíždění a dovolí tak vozidlům 

elektrobusů projet v protisměru. Toto opatření by při vysoké četnosti spojů mohlo způsobovat 

vzhledem k vyklizovacím času kongesce, nicméně interval 20 minut byl shledán jako 

vyhovující. Návrh v této práci řeší umístění detektorů a návěstidel SSZ, konkrétní algoritmus 

řízení zde řešen není. Nicméně logika je taková, že při detekci elektrobusu na jihozápadním 

cípu náměstí Přemysla Otakara II. dojde ke změně fází a na návěstidlech VA1, VA2 a VA3 se 

rozsvítí červená. Po zajištění volnosti úseku, ať už pevnou časovou mezerou či za pomocí 

dalších detektorů se na návěstidle VB, které je navrženo jako tramvajové, rozsvítí pro 

elektrobusy signál volno. Jakmile výjezdový detektor zaznamená průjezd elektrobusu, na 

signální skupině VA se rozsvítí zelená.  
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Obrázek 23-Příčný řez nově navržené Biskupské ulice (zdroj: autor) 

V Biskupské ulici byla také navržena dvojice zklidňujících prvků. Tím prvním z nich je 

zpomalovací polštář přes oba jízdní pruhy na jižním vjezdu do ulice. Původně zde bylo 

zamýšleno zřídit zvýšenou křižovatkovou plochu, aby byly všechny zpomalovací prvky 

jednotné, nicméně konstrukce mostního závěru tuto variantu znemožnila. Druhým prvkem, 

který povede ke zklidnění dopravy v Biskupské ulici, je zvýšená křižovatková plocha v místě 

křížení s ulicí Široká. Zde také došlo ke zrušení SDZ P2 a zavedení režimu přednosti zprava.  

4.3.2 Ulice Karla IV. 

V ulici Karla IV. bylo navrženo několik úprav i přesto, že by pro provoz elektrobusů vyhovovala 

i v současném stavu. Mezi hlavní úpravy patří změna krytu vozovky a její zúžení. Současný 

asfaltový kryt sice svým technickým stavem vyhovuje, nicméně pro lokalitu historického centra 

není příliš vhodný. Přestože se může na první pohled zdát, že jde pouze o estetickou stránku 

věci, z psychologického hlediska to však na řidiče může působit dojmem, že se nacházejí na 

v místě, kde vysoké rychlosti nečiní problém. Z tohoto důvodu tak byla navržena změna krytu 

vozovky na dlažební kostky velikosti 8/10 cm, které se vyskytují ve velké části zbylé uliční sítě 

historického centra města.  
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Další změnou, která má napomoci ke snížení rychlosti je zúžení vozovky ze stávajících 7 m 

na 6 m. Zde je také důvodem psychologický vjem ulice, kdy komfortní šířka vozovky řidiče láká 

k vyšším rychlostem. Vedlejším benefitem tohoto opatření je pak rozšíření přidruženého 

prostoru na jižní straně ulice, kdy zejména v místech před vstupem do kostela Sv. Rodiny a 

přilehlého internátu nedostatečně široký přidružený prostor způsoboval komplikace (viz BI. 

10). V těchto místech na severní straně ulice bylo zřízeno 1 parkovací stání typu Kiss and Ride 

(K+R) sloužící rodičům při vyzvedávání dětí z internátu.  

Dalším navrženým prvkem, který v ulici Karla IV. zklidní dopravu je zvýšená křižovatková 

plocha na křižovatce s ulicí Kněžská (Obrázek 24). Nájezdové rampy jsou navrženy se 

sklonem 1:10, který umožňuje bezpečný průjezd cyklistů. Povrch křižovatky je z důvodu lepší 

rozpoznatelnosti řešen kontrastní barvou povrchu. Konkrétní barva je pak ponechána na 

zvážení architekta, nicméně doporučena je červená, či tmavě šedá barva. Na křižovatce je 

také oproti současnému stavu změněna přednost, kdy se nyní řídí pravidlem přednosti zprava. 

Dále směrem na východ je po obou stranách navržen krátký travnatý pás, který má pouze 

funkci upozornění chodců, že tento prostor není jim určený. Na východním konci ulice jsou 

navrženy 4 parkovací stání pro vozidla zásobování, která dnes parkují na kraji komunikaci 

nelegálně, neboť svým odstavením redukují šířku ulice pod 6 m.  

 

Obrázek 24-Nově navržená zvýšená křižovatková plocha na křižovatce ulic Biskupská a Kněžská (zdroj: autor)  
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4.3.3 Ulice Krajinská 

Nově navržené úpravy v Krajinské ulici začínají již hned při severním vjezdu do pěší zóny. Zde 

je zřízena vjezdová brána, která řidiče upozorní na změnu dopravního režimu. Konkrétně se 

jedná o nájezdovou rampu se sklonem 1:10. Za ní směrem na jih je již nastolena jednotná 

výšková úroveň, která je pro pěší a obytné zóny charakteristická. Vzhledem k tomu, že 

organizace dopravy v Krajinské ulici zůstala zachována, bylo pro potřeby obousměrného 

provozu elektrobusů zřízeno několik míst pro vyhýbání. U nich byl primárně kladen důraz na 

zajištění vzájemné viditelnosti a dostatečně komfortních úhlů náběhu, které dovolí pohodlné 

míjení elektrobusů. Jak lze vidět na obrázku níže (Obrázek 25), šířka dopravního prostoru je 

ve zúžení navržena na limitní hodnotu 3,5 m, která je nutná z důvodu průjezdu vozidel IZS. 

Zároveň tato hodnota umožňuje dle TP 179 vzájemné míjení vozidla a cyklistů při rychlostech 

nižších než 30 km/h, což pěší zóna splňuje. Místa pro vyhýbání mají šířku dopravního prostoru 

6 m. Trasa elektrobusových linek je dle požadavku TP 103 odlišena jiným typem povrchu a 

taktéž varovným pásem šířky 0,4 m.  

 

Obrázek 25-Příčný řez nově navržené Krajinské ulice (zdroj: autor) 
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Dalším problémem, který znemožňoval obousměrný provoz elektrobusů bylo neusměrněné 

parkování. To je v pěší zóně dovoleno pouze na vyznačených místech a konkrétně v případě 

Krajinské ulice pouze vozidlům zásobování v určeném čase. Nicméně zde se žádné parkovací 

místo nevyskytuje, a proto řidiči svá vozidla odstavují kde se jim zachce a vymezenou dobu 

všichni také nedodržují. Z těchto důvodů tak bylo po celé Krajinské ulici navrženo celkem 13 

legálních stáních pro zásobování, která jsou podmíněna maximálně 30timinutovým pobytem. 

Umístěny byly tak, aby byly v co nejkratší vzdálenosti od významných obchodů, ale především 

aby nebránili výhledu mezi dvěma výhybnami. Dále nový návrh propojuje dvě separátní pěší 

zóny, které v současné době rozděluje Hroznová ulice. To bylo při bezpečnostní inspekci 

vyhodnoceno jako rizikové, neboť z psychologického hlediska se dá předpokládat jednotnost 

pěší zóny a z toho vyplývající pravidla provozu. Nyní je pěší zóna koncipována jako jeden 

celek s křížením ulice Hroznová na zvýšeném pásu. Toto opatření přinese jako vedlejší efekt 

i zklidnění dopravy právě v Hroznové ulici. V prostoru před Komerční bankou bylo navrženo 

umístit 7 sloupků, které zamezí neoprávněnému odstavování vozidel. Navrženo bylo také 

několik odpočinkových míst se zelení, lavičkou a odpadkovým košem.  

4.3.4 Náměstí Přemysla Otakara II. 

Na hlavním českobudějovickém náměstí bylo navrženo hned několik úprav. Mezi ty 

nejzásadnější patří zúžení šířky vozovky na 4 m. Předimenzovaná šířka vozovky byla při 

bezpečnostní inspekci označena jako jeden z nedostatků současného stavu náměstí. Nejen, 

že ubírala pobytový prostor, ale především podněcovala řidiče k agresivní jízdě. Z důvodu co 

nejrazantnějšího zúžení šířky vozovky bylo též navrženo šikmé parkování, namísto parkování 

kolmého.  

Spolu se zřízením zastávkových zálivů to znamenalo snížení počtu parkovacích stání zhruba 

o polovinu. To však zapadá do dlouhodobé koncepce města, která se snaží návštěvnické stání 

přesunout na parkoviště po okraji historického jádra, nicméně ani neustále rostoucí cena 

parkovného na náměstí k tomuto kroku řidiče nemotivuje.  

Mezi nejrizikovější místa, která bezpečnostní inspekce odhalila, patří rohy českobudějovického 

hlavního náměstí. Zde se vlivem velmi rozsáhlého prostoru stává přecházení bezprostředně 

rizikovou záležitostí. Jak lze vidět na obrázku na další straně (Obrázek 26), kříží se zde jednak 

individuální automobilová doprava, vozidla MHD, cyklisté a ve velké míře i chodci. Z těchto 

důvodů byly rohy náměstí určeny jako ideálními kandidáty na zřízení sdílené zóny.  
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Obrázek 26-Kolizní směry pěší a automobilové dopravy v rozích náměstí (zdroj: autor) 

Jak však bylo popsáno v kapitole 4.2.3, u nás sdílené zóny nejsou nikterak právně zakotveny. 

Proto připadaly v úvahu dvě varianty. Buďto sdílené zóny označit SDZ Pěší zóna s dodatkovou 

tabulí vjezd vozidlům povolen. To by však velmi pravděpodobně narazilo u samosprávních 

autorit s požadavkem na osazení sdílené zóny dopravními sloupky, proto byla zvolena druhá 

možnost, a to osazení SDZ Obytná zóna. V té je sice dle TP 103 velmi důrazně řečeno, že 

linky MHD by skrze ni vést neměli, nanejvýše v hodinovém intervalu. Vzhledem k tomu, že se 

jedná spíše o nalezení právní cesty a o typickou obytnou zástavbu se nejedná, bylo i proto 

přistoupeno k této variantě. Úprava výše zobrazeného problému je zobrazena na obrázku níže 

(Obrázek 27). 

 

Obrázek 27-Návrh řešení problematických míst v rozích náměstí Přemysla Otakara II. (zdroj: autor) 
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Na severní straně náměstí bylo v místech vyvedení Plachého ulice zřízeno místo pro 

přecházení na zvýšeném pásu. Navrženy byly také tři zastávkové zálivy, přičemž záliv na 

západní straně je prozatimně navržen jako stání pro vozidla taxi, neboť vybrané linkové vedení 

využije pouze severní a jižní zastávkový záliv. Pro případné změny v organizaci dopravy by 

však třetí zastávkový záliv potřeba byl. 

4.3.5 Shrnutí 

Obousměrný provoz elektrobusovými linkami by v současném stavu byl možný pouze v ulici 

Karla IV. a na náměstí Přemysla Otakara II. Co se týče Biskupské ulice, zde by byl možný 

provoz bez zásahu do infrastruktury, nicméně by bylo nutné zřídit výše zmíněný telematický 

systém dopravní závory. Bez větších úprav by se pak neobešel provoz v Krajinské ulici, kde 

by přinejmenším bylo třeba vyznačit parkovací stání a důsledně kontrolovat jejich využívání 

tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor k vyhýbání elektrobusů. Nicméně je velmi doporučeno 

zřídit všechna navržená opatření na všech řešených komunikacích, neboť mají svůj důvod i 

mimo vedení linek MHD, zejména pak řeší nedostatky objevené při bezpečnostní inspekci a 

přispívají ke zklidnění dopravy v historickém jádru města.    
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4.4 Příklady vedení linek MHD v pěší zóně 

Častým argumentem odpůrců provozu veřejné dopravy v Krajinské ulici bylo tvrzení, že do 

pěší zóny se hodí pouze tramvaje a trolejbusy, a autobusy nikoliv. Toto tvrzení již bylo 

vyvráceno při rozboru samotné definice ať už u Zóny 30, nebo u pěší, obytné či sdílené zóny. 

Všechny tyto zóny provoz vozidel MHD dovolují bez ohledu na její další specifikaci. Pro 

zdůraznění tohoto stanoviska byla zařazena tato podkapitola, která ukazuje vedení linek MHD 

v pěších zónách uvnitř historických zástaveb nejen v zahraničí, ale i u nás. 

Některé z níže zmíněných příkladů vycházejí z odborného článku Vedení linek MHD v pěších 

zónách v ČR a Evropě. Ten podobně jako tato diplomová práce popisuje jednotlivé normy 

a technické podmínky návrhu pěších zón a také předkládá osvědčené příklady ze zahraničí. 

Dochází k závěru, že „podpora veřejné dopravy prostřednictvím zavádění linek MHD do center 

měst včetně pěších zón je v ČR i světě zcela běžnou záležitostí. Provozní režim pěší zóny se 

vždy volí dle místních poměrů tak, aby mohl být preferován provoz MHD a cyklistické dopravy 

a umožněno zásobování místních provozoven, což plně umožňují české legislativní i technické 

předpisy. Koncept ochrany historického městského centra pomocí kapacitních záchytných 

parkovišť propojených s cíli cest v atraktivním intervalu provozovanou veřejnou dopravu 

napomáhá k redukci IAD v centru města a zároveň zpřístupňuje centrum města pro široké 

skupiny obyvatel i návštěvníků. Navíc může linka VHD podpořit místní obchodní ruch.“  

4.4.1 Pardubice 

 

Obrázek 28-Trolejbusy v pěší zóně v Pardubicích (zdroj: www.trolejbusy1936.cz) 
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Pro názornou ukázku hromadné dopravy, vedené pěší zónou, není třeba chodit daleko. Jak 

lze vidět na obrázku (Obrázek 28), trolejbusy jsou doménou pardubické Třídy Míru, která byla 

v roce 2015 zrekonstruována podle návrhu atelieru Walter. Vozidla zde ve špičce jezdí 

v následném intervalu 6 minut, což stejná hodnota jako u návrhu nového vedení elektrobusů 

v Krajinské ulici. Trolejbusy jezdí v obou směrech, a to přes fakt, že v časti je vedena jako 

jednopruhová jednosměrná komunikace  

4.4.2 Mohuč 

 

Obrázek 29-Autobusy v pěší zóně v Mohuči (zdroj: www.mainz.de) 

Příkladem provozu neelektrifikované trakce v pěších zónách je německé město Mohuč. Jak 

lze vidět na obrázku (Obrázek 29), autobusy zde v pěší zóně na rušném bulváru fungují spolu 

s cyklistickou i pěší dopravou. V uličním profilu je odlišným typem dlažby vymezen koridor pro 

pohyb vozidel MHD a zásobování. Na náměstí na konci ulice je však sdílen společný prostor 

pro autobusy a ostatní zúčastněné módy dopravy bez bližšího vymezení trasy. Zajímavostí je, 

že zde operují páteřní linky systému, obsluhované dlouhými kloubovými autobusy. 

4.4.3 Baden-Baden 

Jako poslední příklad pak slouží autobusový provoz v německém lázeňském městě Baden-

Baden. Obrázek 30 slouží jako dobrý příklad toho, že autobusy mohou bez problému figurovat 

na historickém bulváru v těsné blízkosti předzahrádek.  
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Obrázek 30-Autobusy v pěší zóně v Baden-Badenu (zdroj: archiv Ing. Vladimíra Pušmana Ph.D) 
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5 Návrh úprav organizace MHD  

V poslední kapitole jsou navrženy změny organizace MHD v řešeném území, ale i mimo něj. 

Návrh je rozdělen na několik variantu. Nejprve je pojednáno volbě vhodného subsystému 

MHD, konkrétně trolejbusů či elektrobusů. Dále je řešeno vedení linek v historickém centru, 

kde jsou prezentovány varianty se změnou územního plánu (ÚP) a bez jeho změny. 

V neposlední řadě jsou navrženy celkem 4 varianty celkového vedení linek elektrobusů.  

5.1 Varianta trolejbusy 

Jak ukázal rozbor Územního plánu města České Budějovice, v lokalitě historického jádra 

města je dovolena výstavba trolejbusové tratě a samozřejmě i její provoz. Přestože se tato 

varianta může zdát na první pohled utopická, je dobré ji minimálně vzít v potaz a rozebrat, jaké 

výhody či nevýhody by přinášela a zdali by byla vůbec uskutečnitelná. Posouzeny jsou dvě 

varianty provozu trolejbusů: klasickými trolejbusy bez možnosti nezávislé trakce a parciálními 

trolejbusy s přídavným bateriovým pohonem. 

Nejprve však pár slov k obsluze historického centra trolejbusy obecně. Mezi největší výhody 

tohoto řešení patří bezesporu jednak nabídka vyšších přepravních kapacit, ale především 

přímé napojení zastávek v historickém jádru na zbylou síť MHD. Dnes se do centra města 

dostanou bez přestupu pouze obyvatelé vilové zástavby kolem nemocnice, Husovy Kolonie 

a Pražského předměstí. Jednak se krom Pražského předměstí nejedná o nikterak hustě 

osídlenou oblast, ale především jde o čtvrti v relativně ucházející docházkové vzdálenost. 

Samozřejmě toto nelze paušalizovat a je zapotřebí brát ohled i na starší a hůře mobilní 

spoluobčany, nicméně pokud má být ambicí obsluhy historického centra nabídnout ji co 

nejširšímu počtu obyvatel, měly by být zohledněny i tyto faktory. Cestujícím z ostatních částí 

města se již přestup na linky zajíždějící do centra nevyplatí, neboť zastávky na obvodu 

historického centra v drtivé většině pokryjí docházkovou vzdálenost celého centra, což je 

dobře patrné v příloze výkresu izochron docházkových vzdáleností. Pokud by historické jádro 

města obsluhovaly linky páteřního subsystému, který v Českých Budějovicích tvoří trolejbusy, 

nabídlo by se přímé spojení několika desetitisícům obyvatel. To by některé řidiče mohlo 

motivovat k využití veřejné dopravy namísto svého vozidla při dopravě do historického centra. 

Toto řešení by však vyžadovalo kompletní restrukturalizaci systému MHD, což patří u této 

varianty mezi jednu z největších nevýhod. Mezi další se pak řadí potřeba nalézt optimální 

dopravně-telematické řešení, které by umožňovalo provoz trolejbusů v místech, kde šířka 

hlavního dopravního prostoru (HDP) nedovoluje vzájemné míjení protijedoucích vozidel. 

V neposlední řadě je zde hrozba větší emise hluku a vibrací, neboť vozidla trolejbusů váží 

podstatně více než malé elektrobusy. Ostatní specifika jsou popsána v následujících 

podkapitolách.  
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5.1.1 Klasické trolejbusy 

Pokud by pro obsluhu historického jádra města byly vybrány klasické trolejbusy, bylo by 

zapotřebí vystavět související infrastrukturu, zejména tedy trakční trolejové vedení. To sice 

územní plán dovoluje, nicméně by se jednalo o nemalou finanční zátěž, a především o veliký 

zásah do celkového vzezření historického centra Českých Budějovic, které je zapsáno jako 

městská památková rezervace.  V České republice najdeme několik příkladů, kdy ať už 

trolejbusová či tramvajová trať vede skrze historická centra, nicméně prosadit takto radikální 

změnu z nulového stavu by velmi pravděpodobně bylo politicky těžko průchodné. Naopak 

výhodou tohoto provozu by byl naplněný stav vozového parku, neboť českobudějovický 

dopravní podnik disponuje z velké části právě klasickými trolejbusy bez bateriového pohonu. 

Výhody Nevýhody 

• Není třeba změna ÚP 

• Není nutný nákup nových vozidel 

• Nabídka větších přepravních kapacit 

• Nevyužití již zakoupených 

elektrobbusů 

• Nutná výstavba infrastruktury TTV 

• Průjezd pěší zónou pouze 

v omezené míře 

• Větší zátěž na komunikace 

Tabulka 12-Výhody a nevýhody varianty s klasickými trolejbusy 

5.1.2 Parciální trolejbusy 

Druhou variantou obsluhy historického centra Českých Budějovic je provoz tzv. parciálních 

trolejbusů. Jedná se o trolejbusy doplněné pomocnou baterií, která z vozů dělá pomyslné 

obojživelníky, neboť jsou schopny provozu i mimo síť trakčního trolejového vedení (TTV). To 

by v případě historické zástavby českobudějovického centra hrálo poměrně klíčovou roli, 

protože jedním z hlavních negativ výše zmíněné varianty byl právě architektonicky rušivý 

element v historicky chráněné památkové rezervaci. Co je však u této varianty velkou 

nevýhodou je nutnost pořídit více vozů s pomocným bateriovým pohonem. V současné chvíli 

dopravní podnik disponuje 15 takto vybavenými vozy, což by ve špičce stěží stačilo na pokrytí 

např. linky 3. Připočteme-li nutnou provozní rezervu kvůli výlukám, a především potřebu 

nasadit tyto trolejbusy i na další linky, zjistíme, že by bylo zapotřebí pořídit několik dalších 

vozů, samozřejmě v závislosti na počtu provozovaných linek. Nicméně co je jisté, že obě 

trolejbusové varianty nyní nepřipadají v úvahu a spíše měly být brány v potaz při prvotních 

úvahách o obsluze historického centra v Českých Budějovicích.  
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Výhody Nevýhody 

• Není třeba změna ÚP 

• Není nutná výstavba TTV 

• Nabídka větších přepravních kapacit 

• Nevyužití již zakoupených 

elektrobusů 

• Nutný nákup parciálních trolejbusů 

• Průjezd pěší zónou pouze 

v omezené míře 

• Větší zátěž na komunikace 

Tabulka 13-Výhody a nevýhody varianty s parciálními trolejbusy 

5.2 Varianta elektrobusy 

Druhou možností, jak veřejnou dopravou obsluhovat historické jádro města v souladu 

s územním plánem, je provoz malých city-busů s ekologickým pohonem. To je v současné 

době aktuální varianta obsluhy historického centra, kterou magistrát města zvolil v rámci 

projektu obsluhy záchytných parkovišť. Jak však vyplývá z kapitoly 3.2.3, která se zabývá 

analýzou nedostatků v současně nastaveném provozu, je zde několik prvků, které značně 

snižují atraktivitu těchto linek. Jejich řešením se zabývají následující podkapitoly, ve kterých je 

představen návrh nového linkového vedení elektrobusových linek. Návrh je rozdělen do dvou 

částí. První se věnuje vedení linek přímo v historickém centru a druhá se věnuje obsluze 

okolního území. 

5.2.1 Vedení linek v historickém centru  

Co se týče vedení elektrobusových linek přímo v historickém jádru Českých Budějovic, existují 

dvě varianty. Jedna s nutnou změnou územního plánu a druhá varianta, která současné znění 

ÚP reflektuje. Obě jsou vyobrazeny na obrázku (Obrázek 31) a dále podrobně popsány 

v následujících podkapitolách. 

5.2.1.1 Beze změny ÚP 

Aby nově navržené linkové vedení splňovalo požadavky co největší možné přímočarosti a bylo 

v souladu s územním plánem, muselo by vést pro každý směr jinou ulicí. Konkrétně 

elektrobusy, zajíždějící do centra od severu by nemohly pro vjezd využít Krajinskou ulici, ale 

musely využít ulici U Černé věže, která vede paralelně zhruba 150 m východně. Po obkroužení 

náměstí by následně opustily historické centrum ulicí Dr. Stejskala a po Zátkovo nábřeží. 

V opačném směru z jihu by pak trasa byla o něco přímější, neboť by vozidla těchto linek mohli 

využít Biskupskou ulici pro vjezd do města a pro výjezd Krajinskou ulici. Ulici Karla IV. je možno 

využívat obousměrně bez nutnosti změny ÚP.  
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Přestože tato varianta není vedena nejkratší možnou cestou, její přímočarost není její hlavní 

nevýhodou. Ta spočívá v nedostatečné kompaktnosti a srozumitelnosti, neboť jiné vedení pro 

každý směr může způsobit jednak problémy s orientací v daném systému, ale třeba také snížit 

možnosti obsluhy území za pomoci pouze jednosměrných zastávek.  

Výhody Nevýhody 

• Není nutná změna ÚP • Jednosměrná obsluha zastávek 

• Nepřímočaré linkové vedení 

 

Tabulka 14-Výhody a nevýhody varianty beze změny ÚP 

5.2.1.2 Se změnou ÚP 

Druhá navržená varianta vedení linek v rámci historického centra města je trasována 

obousměrně ulicemi Krajinská a Biskupská. Mezi nesporné výhody tohoto řešení patří fakt, že 

se jedná o nejvíce přímé, tudíž i rychlé řešení.  Dále se mezi výhody řadí např. jednoduchost 

linkového vedení a možnost obousměrné obsluhy zastávek. V kapitole 4.3 bylo v návrhu úprav 

MK prověřeno, že při zřízení určitých stavebních úprav je obousměrný provoz linek ulicemi 

Biskupská a Krajinská možný. 

Výhody Nevýhody 

• Přímočaré a jednoznačné linkové 

vedení 

• Vyšší cestovní rychlost 

• Nutné stavební a organizační úpravy 

• Nutná změna ÚP 

Tabulka 15-Výhody a nevýhody varianty se změnou ÚP 

 

Obrázek 31-Ukázka vedení linky v SJ směru beze změny ÚP (vlevo) a se změnou ÚP (vpravo) (zdroj: autor) 
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5.2.2 Vedení linek mimo historické centrum 

Vedení linek mimo historické centrum je navrženo ve dvou hlavních variantách 1 a 2, přičemž 

každá varianta má dvě alternativní řešení. Celkem jsou tedy varianty navrženy čtyři. Návrh 

reflektuje zjištěné poznatky z kapitol 3.2.2 a 3.2.3, které se zabývaly analýzou přepravních dat 

a nedostatky linkového vedení. Vzhledem k tomu, že řešené území je relativně dobře pokryto 

zbylou sítí MHD, není v návrhu primárně akcentováno zajištění přestupních vazeb na 

elektrobusové linky, ale spíše je dán důraz na co nejvíce přímé a srozumitelné linkové vedení. 

Dalším společným rysem všech variant je snížení počtu linek na dvě. Zbylé výhody a nevýhody 

jednotlivých variant jsou popsány v následujících podkapitolách a shrnuty v tabulce, ve které 

jsou varianty vždy porovnávány s těmi předchozími. Schémata navržených variant jsou 

zobrazena v samostatných přílohách. 

5.2.2.1 Varianta 1 A 

Ve variantě 1 A jsou namísto současných třech linek navrženy pouze dvě. V úseku mezi 

záchytným parkovištěm Jírovcova a náměstím Přemysla Otakara II. jsou tyto dvě linky vedeny 

ve stejné trase s intervalem 20 minut ve špičce. Proklad těchto dvou linek tak zajistí obslužnost 

záchytného parkoviště v intervalu 10 minut, což požaduje strategický dokument dopravy 

v klidu, kterým se město řídí. Do centra města vjíždějí Krajinskou ulicí, kde je znovuobnovena 

stejnojmenná zastávka. Na hlavním českobudějovickém náměstí se linky rozdělují téměř 

identicky jako v současnosti. Linka 22 pokračuje Biskupskou ulicí ven z historického centra 

města dál na jih a linka 21 směrem k oblasti nádraží a poté do Havlíčkovi kolonie.  

Výrazným rozdílem však je redukce závleků a napřímení tras linek, což v případě obsluhy 

záchytného parkoviště Dynamo zkrátí jízdní dobu do historického jádra města o 10 min. V této 

variantě je linka 22 zkrácena do areálu nemocnice, neboť analýza přepravních dat ukázala, že 

vytíženost zastávek Papírenská a Papírenská-točna je v případě elektrobusů minimální. Linka 

21 je z náměstí vedena v identické trase jako nyní s tím rozdílem, že při cestě z nádraží do 

Havlíčkovi kolonie obsluhuje zastávku U Koníčka namísto zastávky Průmyslová, která 

vykazovala za rok 2019 velmi nízká čísla obratů. 

Mezi hlavní nevýhody této varianty patří snížení počtu spojů mezi nádražím a historickým 

centrem o polovinu. Nicméně oblast historického centra je z nádraží dostupná drtivou většinou 

linek systému MHD skrze zastávky Senovážné náměstí-pošta, či Poliklinika Sever. Další 

nevýhodou je setrvání závleku na Nádraží pro cestující jedoucí přímo z oblasti Havlíčkovi 

kolonie do centra města. Za současné situace řešení přednádražního prostoru však jiné 

varianty nepřipadají v úvahu. 
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Výhody Nevýhody 

• Zkrácení jízdní doby z P+R 

Jírovcova a Pražského předměstí 

• Zkrácení jízdní doby z P+R Dynamo 

• Snížení intervalu obsluhy nádraží na 

20 minut 

• Závlek k nádražím na L 21 zůstává 

Tabulka 16-Výhody a nevýhody varianty 1 A 

5.2.2.2 Varianta 1 B 

Alternativní vedení linek ve Variantě 1 využívá možnosti rozdělení tras v úseku mezi náměstím 

Přemysla Otakara II. a P+R Jírovcova. V úseku mezi zastávkami Nerudova a Krajinská je linka 

21 vedena přes zastávky Družba-IGY a Mariánské náměstí, čímž nabízí spojení historického 

jádra města s největším českobudějovickým obchodním centrem. Dalším vedlejším efektem 

je propojení tohoto obchodního centra se záchytným parkovištěm. Toto spojení může sloužit 

řidičům, kteří odstavili svá vozidla na P+R Jírovcova a při zpáteční cestě potřebují vyřídit 

nákup, či využít jiné služby. Nevýhodou tohoto řešení je pak ztráta přímého spojení středu 

Pražského předměstí s nádražím, který však alternuje linka 5.Rozdělení linek bylo také 

učiněno vzhledem k tomu, že největší poptávka po přepravě je zejména na zastávkách 

Parkoviště Jírovcova a Nerudova a dál směrem k centru logicky klesá. Linka 22 zůstává ve 

stejné trase jako ve variantě 1 B, neboť pro obsluhu centrální části Pražského předměstí bude 

20timinutový interval dostačující. Mezi P+R Jírovcova a náměstím Přemysla Otakara II. 

zůstane zachován špičkový interval 10 minut. 

Výhody Nevýhody 

• Nová nabídka spojení s IGY 

centrem 

• 10timinutový interval z P+R 

Jírovcova zachován 

• Snížení intervalu obsluhy jižní části 

Pražského předměstí na 20 minut 

• Ztráta přímého spojení středu 

Pražského předměstí s nádražím 

Tabulka 17-Výhody a nevýhody varianty 1 B 

5.2.2.3 Varianta 2 A 

Varianta 2 nového návrhu vedení elektrobusových linek je taktéž redukována pouze na 2 linky. 

Oproti variantě 1 je zde však několik rozdílů. Tím nejzásadnějším rozdílem je zkrácení linky 

22 pouze na úsek mezi P+R Jírovcova a hlavním českobudějovickým náměstím a snížení 

jejího špičkového intervalu na 10 minut. Ve špičce je pak navrženo prodloužení linky až na 

nádraží, čímž se dosáhne souhrnného intervalu 10 minut i mezi náměstím a nádražím. 

Obsluhu jihozápadní větvě k nemocnici přebírá linka 21, která je navržena v intervalu 20 minut. 

Ta je oproti předchozí variantě 1 prodloužena až na točnu trolejbusů v Papírenské ulici, neboť 

provoz elektrobusů vyžaduje alespoň na jedné konečné zastávce přistup k trolejovému vedení.  
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Návrh počítá se sestavením jízdních řádů tak, aby byla zachována návaznost a možnost 

přestupu mezi linkami 21 a 22 na hlavním českobudějovickém náměstí. Mezi hlavní výhody 

této varianty patří eliminace potkání dvou protijedoucích elektrobusů v Krajinské ulici. Návrh 

nového uspořádání Krajinské ulice to sice umožňuje, nicméně pro plynulost jízdy je vhodné 

počet těchto potkání co nejvíc redukovat. Jak již bylo zmíněno výše, tato varianta taktéž řeší 

zachování stávající kvality spojení mezi náměstím Přemysla Otakara II. a oblasti nádraží 

v podobě 10timinutového intervalu. Nevýhodou tohoto řešení je pak ztráta přímého spojení 

Pražského předměstí s nemocnicí, respektive s nádražím a Havlíčkovou kolonií, nicméně to 

je možné řešit přestupem na náměstí, či využitím některé z paralelně vedených linek zbylé sítě 

MHD.  

Výhody Nevýhody 

• Špičkový interval při obsluze nádraží 

10 minut zachován 

• Eliminace potkávání dvou 

elektrobbusů v Krajinské ulici 

• Ztráta přímého spojení středu 

Pražského předměstí s nemocnicí 

• Závlek k nádraží na L 21 zůstává 

Tabulka 18-Výhody a nevýhody varianty 2 A 

5.2.2.4 Varianta 2 B 

Druhá podvarianta řeší problematiku závleku na nádraží při cestě z náměstí Přemysla Otakara 

II. do Havlíčkovy kolonie a opačně.  Linka 21 by totiž díky obsluze nádraží prodlouženou linkou 

22 nemusela do této lokality zajíždět a mohla by nabídnout přímé spojení centra města a 

Havlíčkovy kolonie. Spojení Havlíčkovy kolonie s nádražím by pak v půlhodinovém intervalu 

ve špičce zajišťovaly spoje linky 12, které by byly z nádraží prodlouženy do průmyslové části 

této čtvrti. Nevýhodou tohoto řešení je stejně jako u variant 1 A a 1 B snížení počtu spojů mezi 

nádražími a hlavním českobudějovickým náměstím. Nespornou výhodou je pak maximální 

možné přímé vedení elektrobusových linek, které zvýší jejich atraktivitu.  

Výhody Nevýhody 

• Eliminace závleku L 21 k nádraží 

 

• Nutnost prodloužit L 12 z nádraží do 

Havl. Kolonie 

• Interval mezi hlavním náměstím a 

nádražím pouze 20 min 

Tabulka 19-Výhody a nevýhody varianty 2 B 
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5.3 Vyhodnocení variant 

Po zhodnocení všech výhod a nevýhod jednotlivých variant byla jako ta výsledná zvolena 

varianta 2 A. Především kvůli eliminaci potkávání dvou elektrobusů v Krajinské ulici. Návrh 

úprav Krajinské ulice to sice umožňuje, nicméně je vhodné i tak tyto situace co nejvíce 

eliminovat. Dalším důvodem, proč byla tato varianta vybrána, je zachování špičkového 

intervalu 10 minut mezi náměstím Přemysla Otakara II. a autobusovým a vlakovým nádražím. 

Při zachování co největší možné přímočarosti ostatních linek je tato varianta jediná, která 

zachování současného intervalu dovoluje.  
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6 Závěr 

V rámci této diplomové práce bylo nejprve vymezeno a popsáno řešené území historického 

centra Českých Budějovic. To zahrnovalo stručný popis krajského města spolu s jeho širšími 

vztahy a stručnou historií. Samotný popis historického centra byl rozdělen na oblast náměstí 

Přemysla Otakara II. a zbylé uliční sítě. V ní byl především popsán její ortogonální systém, 

charakteristický pro tzv. přemyslovskou urbanizaci. Dále byla jedna kapitola věnována 

historickému vývoji dopravy v Českých Budějovicích. Ta byla důležitá zejména kvůli popisu 

přirozených tras mobility obyvatel během historického vývoje města, ať už šlo o středověké 

vedení obchodních stezek či vedení tramvají na začátku minulého století.  

Analýza současného stavu dopravy byla rozdělena do čtyř kapitol podle řešeného módu 

dopravy. V kapitole věnující se popisu komunikací a IAD byla provedena bezpečnostní 

inspekce na vybraných dopravně významných MK. Její poznatky byly sestaveny v rámci 

pasportu MK, který popis komunikací doplňoval. Dále byly v rámci této kapitoly analyzovány 

dopravní nehody, které se v řešené oblasti udály za posledních 10 let. Z důvodu pandemie 

nemoci Covid-19 a s tím spojeným poklesem mobility obyvatelstva k plánovaným průzkumům 

intenzit nedošlo. Namísto toho bylo k popisu dopravních dat využito studie, kterou si magistrát 

města nechal zpracovat u Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.  

Tato studie se věnovala i dopravě v klidu, která byla v jedné z podkapitol také rozebrána. 

V neposlední řadě bylo pojednáno o znění části Územního plánu, věnující se historickému 

jádru města. Co se týče analýzy MHD, zde bylo jako první popsáno linkové vedení. Průzkum 

obsazenosti ze stejných důvodů jako výše zmíněný průzkum intenzit neproběhl, proto bylo 

využito dat z automatických sčítačů, kterými dopravní podnik disponuje. Následně byly 

popsány nedostatky současného vedení linek elektrobusů a také vlastnosti užívaných vozidel. 

Jako poslední módy dopravy byly analyzovány cyklistická a pěší doprava. U té cyklistické byl 

popsán cyklogenerel, kterým se město v rozvoji cyklistické dopravy řídí a také byla rozebrána 

data z výše zmíněné studie. V rámci pěší dopravy pak byly popsány směry hlavních pěších 

koridorů. 

Návrhová část této diplomové práce pak nejprve definovala MK určené k prověření 

obousměrné obsluhy linkami MHD. Vzhledem k řešení úprav v Zóně 30 a pěší zóně byly 

popsány jejich základní charakteristiky a principy návrhu. Zmíněn byl také v zahraničí velmi 

oblíbený princip sdílených zón. Poté byly podrobně popsány navržené úpravy na vybraných 

MK. Uvedeny byly také příklady vedení linek MHD v pěší zóně v tuzemsku i v zahraničí. 

Poslední návrhová kapitola se věnovala návrhu nového vedení elektrbusových linek. Zde byl 

zejména kladen důraz na zajištění co největší možné přímočarosti z důvodu snížení jízdních 

dob a zvýšení atraktivity těchto linek.  
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