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1.1 Vznik IPOD 

Integrovaný plán organizace dopravy pro České Budějovice (IPOD) vznikal v letech 2008 – 2009 na 
podkladu rozsáhlého zadání pro koncepční řešení dopravy ve městě. Na svou dobu se jednalo o ojedinělý 
počin, který se vymykal běžné praxi pořízování samostatných generelů, případně řešení dopravy bez 
jakýchkoliv podpůrných nástrojů, jak jsme tomu byli svědky v jiných městech. 

Zadání obsahovalo rozsáhlé průzkumy, na jejichž podkladu byl vytvořem matematický dopravní model 
města. Tento důležitý nástroj pro predikci dopravních zátěží a směrování automobilové dopravy byl 
následně využíván pro návrh krátkodobých opatření v organizaci dopravy, prioritizaci velkých investičních 
akcí ve stavbě nových komunikací či posouzení hlukové zátěže. 

Rozsah IPOD však nezahrnoval oblast parkování, kterou chtělo město řešit samostatně. Rovněž oblasti 
cyklistické a veřejné dopravy nebyly v té době řešeny formou generelu – tyto podklady byly doplňeny 
později. Právě uplynutí doby šesti let spolu s citelným posunem města v přístupu k parkování, cyklistice a 
veřejné dopravě, motivují k aktualizaci původního IPOD, aby postihoval všechna aktuálně řešená témata 
dopravy ve městě. 

1.2 Zkušenosti s IPOD 

Následující přehled shrnuje dosavadní zkušenosti s využitím jednotlivých částí IPOD, jak je vnímáme za 
Mott MacDonald jako zhotovitele původního projektu.    

DOPRAVNÍ MODEL MĚSTA 
� Průběžně je využíván k dopravním posouzením, poslední aktualizace proběhla v roce 2011 
� Obsahuje prognózy dopravy (matice přepravních vztahů) na roky 2020 a 2030 

NÁVRHY ORGANIZACE DOPRAVY 
� Realizováno Senovážné náměstí, Žižkova třída (I. etapa), křižovatka Pražská × Strakonická 
� Připraveno Přednádraží, Žižkova × Novohradská, pěší zóna Kanovnická 
� Další opatření byla později začleněna do Koridoru MHD 
� Nezahrnuje parkování a cyklistickou dopravu 

PRIORITY VÝSTAVBY NOVÝCH KOMUNIKACÍ 
� Původně pokrývalo17 staveb 
� Některé záměry se prokázaly jako problematické z pohledu veřejnosti (Jižní spojka) 
� Jiné záměry změnily trasování (Severní spojka) nebo kapacitu (Horákové – Strakonická) 
� Došlo ke změně uvažování o napojení dálnice D3 na komunikační skelet města 
� Další stavby již byly realizovány (Zanádražní, Propojení okruhů) 

ANALÝZA HLUKOVÉ ZÁTĚŽE 
� Tato kapitola se předpokládá k aktualizaci v Plánu udržitelné městské mobility  

BEZPEČNOSTNÍ AUDITY A INSPEKCE 
� Celkem 30 lokalit stávajících nehodových míst (inspekce) i projektů (audity) 
� Má podpůrné využití při přípravě rekonstrukcí, není nutné souhrnně aktualizovat 

1. Aktualizace IPOD 
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1.3 Navazující dokumenty 

Jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole, po dokončení IPOD město (resp. Dopravní podnik) dále pracovali 
na rozvoji podrobnějších koncepčních materiálů, které jsou do aktualizovaného IPOD zapracovány: 
� Generel městské dopravy 2010 – 2020 (2010) – včetně záměru Koridoru MHD 
� Projekt řízení dopravy (2012) 
� Rozšíření zóny placeného stání (2013) 
� Studie záchytných parkovišť P+R a P+G (2013) 
� Cyklogenerel (2014) 

IPOD a navazující dokumenty města v obalsti dopravy 

 
Zdroj: Mott MacDonald 

1.3.1 Generel městské dopravy 2010 – 2020 

ANALÝZA 
� Průzkum obsazenosti linek celé sítě MHD, později zopakován v letech 2011 a 2015; 
� Ostatní analýzy jsou dlouhodobě platné (přepravní vztahy, časová dostupnost zastávek) 

ÚPRAVY SÍTĚ MHD 
� Úspěšné zavedení Nového systému MHD v roce 2011 – platný dodnes bez větších změn; 
� Z dalších dlouhodobějších úprav sítě realizována zatím jediná; 
� Řešení MHD v rámci budoucí IDS zatím nevyužito 

PREFERENCE MHD 
� Téma bylo podrobně rozvíjeno v Projektu řízení dopravy (viz dále) 

VOZOVÝ PARK A INFRASTRUKTURA 
� Vozidla řeší Dopravní podnik samostatně, avšak rámcově odpovídá Generelu MHD; 
� Posouzení a priority pro trolejbusové trati  
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KORIDOR MHD  
� Původně připraven na celou linku 3, poté rozdělen na části s různou úrovní přípravy 
� Řada souvisejících a „konkurenčních“ záměrů - nutné dále prověřit 
� K dispozici je DSP na části Koridoru: Mariánské náměstí, Husova třída, Branišovská × Opletala  

MINIBUSY NA NÁMĚSTÍ 
� Návrh dvou linek do historického jádra a propojení se stávajíc sítí MHD 
� Poté přibyla souvislost s napojením a obsluhou vzdálenějších P+G 

Midibusy v historickém jádru - jedna z možných variant řešení s napojením záchytných parkovišť 

 
Zdroj: Mott MacDonald 

1.3.2 Projekt řízení dopravy 

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE 
� Oblastní řízení třech oblastí pro zlepšení koordinace skupin křižovatek v prostorové, nikoliv liniové 

závislosti – z většiny realizováno 
� Strategické detektory pro sběr informací o dopravním proudu v mezikřižovatkových úsecích – v přípravě 
� Preference MHD – standard komunikace mezi vozidlem a řadičem, podmínka pro pokročilé řízení SSZ 

– realizováno postupně na straně řadičů, nutné jednorázové vybavení vozidel MHD palubní jednotkou 

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
� Proměnné dopravní značení – zejména změna dopravního režimu během dne nebo mimořádných 

situací – prozatím nerealizováno 
� Naváděcí systém na parkoviště – informace o volné kapacitě - prozatím nerealizováno 
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1.3.3 Rozšíření zóny placeného stání 

SOUČÁST DOPRAVNÍ POLITIKY MĚSTA 
� Při účinném zavedení regulace parkování není nutné volit silná opatření v oblasti dopravy v pohybu 
� Téma jednoznačně chybí v původním IPODu a je doplněno při aktualizaci 

ÚZEMNÍ SOUVISLOSTI  
� Lze uchopit jako startovací bod pro plošnou změnu organizace dopravy v prstenci kolem centra města 
� Zklidňování dopravy – zóny „Tempo 30“ 

1.3.4 Studie záchytných parkovišť P+R  

ZÁCHYTNÁ PARKOVIŠTĚ  
� Vytipováno 5 lokalit s celkovou kapacitou cca 1600 míst 
� Původně uvažovaný prostor u nákladového nádraží bude nahrazen ještě vhodnější lokalitou v areálu 

kasáren na Žižkově třídě (v majetku města) 

PODPORA PARKOVIŠŤ MINIBUSY MHD 
� Souvisí se záměrem zpřístupnění historického jádra 
� Rozvíjí původní ideu Generelu MHD 

Parkováním na Pražském sídlišti, součást nově navržené zóny placeného stání 

 
Zdroj: Mott MacDonald 

1.3.5 Cyklogenerel 

VYHRAZENÉ PRUHY BUS+CYKLO+TAXI 
� Pražská, Husova, Lidická třída – posouzeno spolu se záměrem organizačních opatření IPOD 
� Modelováno kapacitní omezení, které dosud nebylo uvažováno (zúžení 4 pruhů na 2 pruhy) 

ZKLIDNĚNÉ ZÓNY „TEMPO 30“ 
� Úzká souvislost se záměrem zón placeného stání 
� Dosud nebylo integrovaně řešeno 
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1.4 Postup aktualizace IPOD 

Aktualizace IPOD přehodnotila všechny zmíněné koncepční materiály města a spojila je do jednotného 
dokumentu. Tento materiál poskytuje jednoduše použitelný podklad, spolu s grafickými přílohami 
a doplňujícími texty pro specifikaci konkrétních projektových záměrů, které najdou využití při přípravě 
projektových žádostí o spolufinancování z prostředků evropských fondů. 

Při aktualizaci probíhala aktivní komunikace nejen s vedením města a příslušných odborů magistrátu, ale 
také s autory jednotlivých koncepčních dokumentů, abychom správně porozumněli jejich záměru a pokusili 
se společně vyřešit některé sporné body, kde jednotlivé podklady do sebe nezapadají. 

Do aktualizace IPOD byly zapojeny následující subjekty. 
� Projektový tým se začleněním zástupců Magistrátu města 

− Vedení města – náměstek primátora Ing. Konečný 
− Útvar hlavního architekta – Ing. Šram, Ing. Polák 
− Odbor dopravy a silničního hospodářství – Ing. Mráz 
− Odbor správy veřejných statků – Ing. Jaroš 
− Odbor rozvoje a veřejných zakázek 

� Konzultační týmu se zapojením autorů koncepce dopravy ve městě 
− M.O.Z. Consult s.r.o. – Ing. Horský (parkování) 
− ADOS – Alternativní dopravní studio – Ing. Jebavý (cyklistika) 
− Dopravní podnik města České Budějovice – Ing. Dolejš / Ing. Filip (veřejná doprava) 
− Royal HaskoningDHV – Ing. Starý (řízení dopravy) 

Aktualizace IPOD byla směřována jen na vybrané části, které se prokázaly jako nejvíce potřebné: 
� Dopravní model; 
� Návrhy organizace dopravy; 
� Priority výstavby komunikací; 
� Akční plán 

DOPRAVNÍ MODEL MĚSTA 
� Aktivně využíván, provedena aktualizace sítě, ale bez aktualizace matice (proběhne až po celostátním 

sčítání dopravy 2015/16 a s využitím dat průzkumu mobility obyvatel Českobudějovické aglomerace) 
� Horizonty modelování: současný stav (2015) + výhled (2030) 

NÁVRHY ORGANIZACE DOPRAVY 
� Prověřena a aktualizována varianta s Koridorem MHD (v IPOD uváděno jako Varianta C); 
� Začleněny návrhy Cyklogenerelu (především ve formě vyhrazených jízdnáích pruhů); 
� Začleněn Generel MHD s projekty na rozvoj infrastruktury a úpravy sítě, zavedení midibusů; 
� Začleněny aktuální návrhy na záchytná parkoviště P+G a parkovací zónu v širším centru města. 

PRIORITY VÝSTAVBY NOVÝCH KOMUNIKACÍ 
� Nové posouzení priorit výstavby komunikací; 
� Dodržení stejné metodiky jako v původním IPOD; 
� Zohlednění aktuální etapizace výstavby dálnice D3. 

AKČNÍ PLÁN 
� Harmonogram postupu dle všech vstupních dokumentů;  
� Projektové karty se specifikací záměrů pro potřeby další přípravy. 
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2.1 Základy návrhu 

Návrh organizace dopravy směřuje do oblasti širšího centra m ěsta , kde se prolínají opatření v parkování, 
cyklistice, veřejné dopravě i pěší dostupnosti. Díky silným přepravním vztahům s rezidenčními lokalitami 
Českých Budějovic i okolních měst a obcí budou mít zásahy v centru města široký dopad na dopravní 
chování obyvatel; samozřejmě za podmínky, že budou realizované ve vzájemné koordinaci. 

Následující kapitoly popisují základní pilí ře návrhu  pro každou řešenou oblast dopravy, která dosud byla 
rozpracovaná v samostatných dokumentech. Podrobnosti k jednotlivým opatřením a lokalitám jsou pak 
rozepsány v textu specifikací v kapitole 2.3 a také zobrazeny v grafických přílohách. 

ZÁKLADNÍ PILÍŘE ORGANIZACE DOPRAVY VE MĚSTĚ 
� Parkovací zóna v centru města, na Pražském a Lineckém předměstí; 
� Záchytná parkoviště P+R na okraji parkovací zóny; 
� MHD v historickém jádru města s napojením parkovišť P+R; 
� Změna organizace provozu MHD/IAD v uzlu Nádraží; 
� Aktivní preference MHD s vyhrazenými jízdní pruhy MHD+CYKLO; 
� Bezpečné přechody pro chodce na městských třídách. 

2.1.1 Parkovací zóna 

Návrh předpokládá zavedení parkovací zóny v plném rozsahu , jak je navrženo v dokumentaci 
zpracované v roce 2015 pod názvem „Aktualizace Projektu dopravy v klidu“ od společnosti M.O.Z. Consult 
s.r.o. Z územního pohledu to tedy znamená rozsah od ulice U Trojice na severu, řeky Vltavy na západě, 
ulice L. B. Schneidera na jihu a Mlýnské stoky s Mánesovou a Nádražní ulicí na východě: 
� zahrnuje cca 8.700 parkovacích míst na místních komunikacích;  
� celkový počet míst ve vymezeném území je odhadován na cca 23.700 míst (včetně soukromých); 
� přibližně 68% vozidel náleží rezidentům či abonentům (s bydlištěm / provozovnou v území). 

Přestože návrh parkovací zóny cílí pouze na třetinu celkové kapacity a předpokládá ekonomickou regulaci 
především návštěvníků a zaměstnanců (tj. zhruba třetiny uživatelů), je zavedení parkovací zóny jedním 
z důležitých nástrojů dopravní politiky města. Díky plošnému opatření v oblasti dopravy v klidu lze zvolit 
méně radikální opatření na regulaci dopravy v pohybu.      

Doprovodným návrhem v územním rozsahu parkovací zóny je zavedení zón TEMPO 30 ve formě 
stavebních úprav (zpomalovací prahy) a odstranění zbytného dopravního značení (přednost zprava). 
Některé ulice jsou zjednosměrněny, aby zde mohla být navýšena parkovací kapacita. V této oblasti se 
původní návrh zón TEMPO 30 a organizace provozu upravil následovně: 
� Jírovcova ulice byla ze zklidněné zóny vyjmuta, aby umožnila plynulý provoz midibusové linky MHD 

s intervalem 10 minut bez nutnosti zpomalení u každé křižovatky a překonání stavebních prahů; 
� Otakarova ulice byla zachována v jednosměrném uspořádání se zvýšeným počtem parkovacích míst 

(jak je navrženo), avšak s protisměrným cyklistickým pruhem v úseku Nová – Rudolfovská ulice. 
� Dvořákova ulice byla zachována v jednosměrném uspořádání (jak je navrženo), avšak s protisměrným 

cyklistickým pruhem a rozšířením exponovaného chodníku k Mercury centru (autobusové nádraží) 
namísto původně pánované druhé řady parkujících vozidel.    

2. Organizace dopravy 
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Mimo konkrétní návrh IPOD, avšak ke zvážení zadavateli, necháváme zavádění jednosměrného provozu v 
„Aktualizaci Projektu dopravy v klidu“ v následujících ulicích, kde vidíme ztížený pr ůjezd pro cyklisty na 
významných cyklistických trasách: 
� Otakarova – průjezd cyklistů od Nové ulice směrem na Palackého náměstí 
� Kubatova – odjezd cyklistů od ZŠ Kubatova směrem do Budivojovy ulice; 
� Generála Svobody – průjezd mezi Pivovarskou a náměstím Jiřího z Poděbrad; 
� Na Nábřeží – průjezd od ulice Karla Buriana k Modrému mostu (Mayerova ulice)    

Návrh parkovací zóny  Umístění parkovišť P+R 
 

 
Zdroj: Projekt organizace dopravy v klidu na vymezené části území  statutárního města České Budějovice, M.O.Z. Consult s.r.o., 2014 

2.1.2 Záchytná parkoviště P+R 

Návrh IPOD také přebírá lokalizaci a kapacity pro záchytná parkovišt ě P+R, umístěná na okraji parkovací 
zóny, s docházkou či dojížďkou MHD do širšího centra města: 
� P+R Jírovcova 175 míst, výhledově až 425 míst; 
� P+R Dlouhá louka 129 míst, výhledově až 691 míst; 
� P+R Sportovní hala 158 míst; 
� P+R Dynamo 154 míst; 
� P+R Nádraží aktualizováno na P+R U Koníčka v areálu bývalých kasáren, kapacita alespoň 100 míst 

(dosud nebyla specifikována vzhledem k nejasnému osudu areálu). 

Propojení záchytných parkovišť je realizováno také linkami MHD, včetně nově zaváděných midibusových 
linek do historického jádra (více v následujícím textu a samostatné grafické příloze A.2). 
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2.1.3 MHD v centru města 

Zavedení MHD do historického jádra m ěsta  představuje významný krok ke zlepšení podmínek 
dostupnosti veřejné dopravy. Z původního konceptu představeného v „Generelu městské dopravy na 
období 2010-2020“ byl zachován požadavek na systémové začlenění obsluhy centra do sítě MHD při volbě 
menšího dopravního prostředku – midibusu. Cílem bylo dosáhnout vyšší integrace a provozně 
výhodnějších parametrů. Nevzniká tedy překryvná síť midibusů, ale pevná součást stávající sítě, včetně 
adaptace stávajících tras převáděných z běžných autobusů na midibusy.  

V aktualizaci IPOD se připojil námět na zajištění obsluhy záchytných parkovišť P+R, neboť pěší docházka 
z parkovišť P+R do centra města v některých případech přesahuje 15 minut. Výsledná podoba 
midibusových linek je tedy následující: 
� Linka 22  v trase Švábův Hrádek – P+G Dlouhá louka – Náměstí P. O. II. – Nádraží – Havlíčkova 

kolonie (okrajové úseky na Švábův Hrádek a do Havlíčkovy kolonie obsluhují jen vybrané spoje) 
� Linka 23 v trase P+G Jírovcova – Náměstí P. O. II. – P+G Dynamo – Nemocnice 

Provozní parametry midibusových linek MHD  

Linka Rozsah provozu Interval pracovní den Interval sobota ned ěle 

Linka 22 (P+G Dlouhá louka – Nádraží) 06:00 – 20:00 10 minut celodenně 60 minut celodenně 

Linka 22 (Švábův Hrádek) 06:00 – 20:00 30 minut celodenně 60 minut celodenně 

Linka 22 (Havlíčkova kolonie) 06:00 – 20:00 30 minut celodenně 60 minut celodenně 

Linka 23 (P+G Jírovcova – Nemocnice) 06:00 – 20:00 10 minut celodenně 60 minut celodenně 

Zdroj: Mott MacDonald 

Vyvolané změny ve stávající síti MHD umožňují zavedení midibusů ve větším rozsahu, zároveň přinášejí 
provozní úsporu na úrovní cca 40% midibusových výkonů (tj. navýšený provoz na midibusových linkách 22 
a 23 lze financovat ze 40% úsporami na stávající síti): 
� Linka 6 je prodloužena z Dobré Vody do Kaliště jako náhrada linky 10 v úseku Pohůrka – Kaliště; 
� Linka 10 je z Pohůrky odkloněna na Srubec a nahrazuje zde linku 13; 
� Linka 18 je z Okružní odkloněna přes Husovu kolonii k Nádraží namísto linky 12.  

Provozní dopady úprav sítě MHD  

Linka Počet vozidel  
(změna) 

Výkony pracovní den  
(původní / nové) 

Výkony pracovní den  
(změna) 

Linka 22 – zavedení midibusu + 6 midibusů 0 / 773 vozokm + 773 vozokm 

Linka 23 – zavedení midibusu + 5 midibusů 0 / 602 vozokm + 602 vozokm 

Linky 6 a 10 – obsluha Kaliště / Srubce +/- 0 autobusů 1267 / 960 vozokm - 307 vozokm 

Linka 18 – odklon do Husovy kolonie - 2 autobusy 996 / 719 vozokm - 276 vozokm 

Zdroj: Mott MacDonald 

Podmínky zavedení výše zmíněných linek jsou: 
� Provoz záchytných parkovišť P+R v režimu kombinovaného předplatného „MHD + parkování“, aby 

poplatek za parkování spolu s jízdou MHD byly výhodnější než parkování uvnitř zóny;  
� Zřízení zastávek MHD na trasách midibusových linek 12 a 13; 
� Úprava dopravního režimu Krajinské ulice, včetně křižovatky s ulicí Na Sadech a 28. října; 
� Zřízení točny MHD na Pohůrce pro vybrané spoje linky 10 na stávajících komunikacích do doby 

výstavby přivaděče na dálnici D3 (poté již bude otáčení a odstavení vozidel řešeno v rámci stavby). 
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2.1.4 Dopravní uzel Nádraží 

Změna organizace dopravy v uzlu Nádraží  již byla představena v původním IPOD a vydané stavební 
povolení tento návrh respektuje. Jde o poslední etapu rekonstrukce vybraných úseků Žižkovy třídy, 
určenou k realizaci v roce 2016. Zastávky MHD U Koníčka stejně jako doplněná zastávka MHD u pošty na 
Senovážném náměstí jsou již dokončené a slouží svému účelu. Aktualizace IPOD doplňuje návrh 
uspořádání linek MHD v uzlu Nádraží, aby jejich umístění bylo přehledné a provozně stabilizované. 
Schéma je funkční i po zavedení provozu midibusů a vyžaduje jen dílčí úpravy organizace linky 22. 

Uspořádání linek MHD na zastávkách uzlu Nádraží 

 
Zdroj: Mott MacDonald 

Součástí úprav organizace dopravy v uzlu Nádraží je také nový systém jednosměrných ulic Chelčického + 
Dvořákova a Chelčického + Štítného, který zamezuje průjezdu vozidel přes pěší zónu na Lannově třídě. 
Probíhají rovněž stavební úpravy a zřízení SSZ v křižovatce Průmyslová × Dvořákova. 

2.1.5 Aktivní preference MHD a jízdní pruhy MHD+CYKLO 

Návrh preference MHD v provozu kombinuje několik vlivů:  
� zohledňuje zvolenou variantu organizace dopravy v centru města (více v kapitole 2.2);  
� respektuje dříve zpracované a částečně již realizované etapy Koridoru MHD; a  
� přidává soubor vyhrazených jízdních pruhů MHD+CYKLO inspirovaný Cyklogenerelem.  
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Představená opatření mají za cíl zachovat plynulost provozu MHD, neboť s rostoucím množstvím světelně 
řízených křižovatek se bude měnit charakter provozu na hlavních městských třídách. Intenzivnější zapojení 
příčných vazeb povede k nárůstu počtu SSZ na Pražské, Lidické i Husově třídě (ať již půjde o kapacitní 
nároky připojení vedlejších ulic či bezpečnostní požadavky na přechodech pro chodce). Tím se bohužel 
omezí plynulost dopravy na hlavním směru, zároveň ale kombinací aktivní preference MHD na SSZ a 
vyhrazených BUS pruh ů před SSZ dosáhneme zachování či zlepšení podmínek pro veřejnou dopravu.  

Vyhrazené jízdní pruhy podporují správnou funkci aktivní preference na SSZ, aby byly jízdní doby vozidel 
MHD předvídatelné a aby byl omezen vliv vzdutí stojících vozidel IAD na křižovatkách. V návrhu je 
uvažováno se smíšeným provozem MHD+CYKLO všude, kde je to možné s ohledem na průběh 
cyklistických tras a polohy zastávek MHD. Doporučujeme oddělení paralelních vyhrazených a běžných 
jízdních pruhů přerušovanou čarou, aby bylo možné předjetí cyklisty autobusem či trolejbusem. Jak je 
patrné z výkresu v příloze A.1, samostatné BUS pruhy bez možnosti jízdy cyklistů jsou na uliční síti ve 
výrazné menšině, s nabídkou paralelní cyklotrasy mimo hlavní dopravní prostor.  

Navrhovaný rozsah vyhrazených jízdních pruh ů na Pražské t řídě byl prověřován kapacitním výpočtem. 
Řešení jako celek je funkční za předpokladu ponechání dostatečně dlouhých řadicích pruhů před 
křižovatkami, aby nebyla omezena kapacita kritických uzlů sítě a nedocházelo k neřízenému růstu kolon 
vlivem nekapacitního řízení SSZ. Konkrétně doporučujeme sledovat tyto podmínky: 
� pro křižovatku Mariánské náměstí zajistit na Pražské třídě dva řadicí pruhy (s uspořádáním „vlevo“ a 

„vlevo jen BUS + vpravo“) minimálně o délce 70 m;  
� pro křižovatku Pražská × Pekárenská garantovat délku řadícího pruhu vlevo při odbočení  

do Pekárenské ulice (od severu) alespoň na hodnotě 50 m, délku řadícího pruhu vpravo při odbočení  
do Pekárenské ulice (od jihu) alespoň na hodnotě 40 m. 

2.1.6 Bezpečné přechody pro chodce   

Součástí návrhu organizace dopravy je také koncep ční řešení p řechod ů pro chodce p řes vícepruhové 
komunikace , zejména městské třídy Pražská, Lidická a Husova. V současné době zde najdeme kombinaci 
neřízených přechodů bez ochranných ostrůvků (Husova u výstaviště), s ostrůvky (Pražská u IGY a 
Staroměstské, Lidická u Dukelské a Goethovy), světelně řízených přechodů i celých křižovatek a také 
místa, kde se přechází mimo jakýkoliv přechod (Metropol, Nádraží). Cílem návrhu je, aby na těchto 
zatížených městských komunikacích nebyl žádný přechod neřízený, pokud vede přes dva paralelní jízdní 
pruhy a aby všechny přechody byly položeny na přirozených pěších trasách (jde zároveň o požadavky 
ČSN 73 6110). Souvislost přechodů pro chodce s organizací dopravy je zřejmá z přílohy A.1.  

IPOD proto navrhuje následující samostatn ě přechody pro chodce  řízené SSZ: 
� Husova – zastávky MHD Výstaviště; 
� Pražská – na křížení s ulicemi Nerudova, Puklicova a Staroměstská (zde s přejezdem CYKLO); 
� Lidická – zastávky MHD Metropol a dále křížení s Dukelskou ulicí. 

Další přechody pro chodce budou v rámci nov ě vzniklých k řižovatek řízených SSZ: 
� Pražská × Fráni Šrámka (v rámci stavby IGY2); 
� Nádražní × Žižkova. 

Stavební úprava s instalací dělících a ochranných ostrůvků pak zajistí bezpečné přecházení: 
� Lidická × Goethova (v rámci přestavby na okružní křižovatku a společné zastávky MHD / IDS) 
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2.2 Varianty organizace dopravy 

Detailní návrh organizace dopravy v centrální části města byl v původním IPOD rozpracován do šesti 
variant s různou mírou zásahu do stávající dopravní situace (označeny A až E a Z). Veškeré návrhy byly 
koncipovány jako krátkodobé, tj. vycházejí z tehdejšího stavu komunikační sítě a neuvažovaly vliv výstavby 
nových komunikací. Návrhy přicházely pouze s drobnými zásahy do infrastruktury, jako jsou zřízení či 
úprava dopravních ostrůvků, světelné signalizace nebo trolejového vedení pro MHD. 

Schéma varianty C  Schéma varianty E 

 

 

 
Zdroj: Mott MacDonald  Zdroj: Mott MacDonald 

Všechny varianty organizace dopravy byly testovány v matematickém dopravním modelu města, aby bylo 
možné simulovat jejich dopad na dopravu ve městě pro případ, kdy by došlo k realizaci. Využití dopravního 
modelu poskytuje důležité informace pro rozhodnutí o optimální variantě. Na základě hodnocení byly 
vybrány tři varianty, které vstupují také do opětovného posouzení v rámci aktualizace IPOD: 
� Varianta Z  je základním a společným souborem opatření pro zlepšení podmínek uživatelů MHD a 

chodců v řešeném území. Sama o sobě tedy nezajišťuje zvýšení plynulosti dopravy na komunikacích, 
ale je nutnou součástí dopravních opatření (tedy univerzální „nultou etapou“). Návrhy zahrnuté do 
varianty Z již byly do současné doby částečně realizovány a v principu se soustřeďují na: 
− zlepšení dostupnosti služeb MHD změnou uspořádání zastávek v dopravních uzlech u nádraží a na 

Senovážném náměstí a doplněním nových zastávek v Žižkově třídě; 
− zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce, zřízení nových přechodů na místech křížení s 

pěšími proudy, rozšíření pěších zón a ulic s regulovaným vjezdem; 
− úpravu křižovatek na městském okruhu – vstupech do centrální části města. 

� Varianta C  směřuje ke zjednodušení řízení křižovatek v ulici Na Sadech, kdy zrušené fáze světelného 
řízení rozšíří dobu volna pro zbývající směry. Zvýší se tak plynulost průjezdu křižovatkami. Zároveň je 
tímto opatřením zamezeno obousměrnému tranzitnímu průjezdu Husova ↔ Na Sadech ↔ Rudolfovská, 
což povede ke snížení celkových intenzit dopravy na zmíněných komunikacích. Výjimky ze zákazů 
odbočení platí samozřejmě pro vozidla veřejné dopravy a IZS 
− Pražská × Husova × Na Sadech: zákaz levého odbočení z ulice Na Sadech do Husovy třídy;  
− Rudolfovská × Na Sadech: zákaz levého odbočení z ulice Na Sadech do Rudolfovské. 
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� Varianta E  je nastavena pro řízení dopravy v centru města tak, aby zde nevznikaly kongesce. V praxi je 
tedy nutné zajistit, aby v každém časovém okamžiku projíždělo po regulované síti takové množství 
vozidel, které zachová plynulost provozu. Regulovaná oblast je vymezena ulicemi Na Sadech a Husova 
po Dlouhý most. Regulační prvky, „vstupní brány“ do řízené oblasti, musejí být propojeny s preferencí 
veřejné dopravy, neboť na vjezdech budou pravděpodobně vznikat kolony, které však autobusy a 
trolejbusy mohou předjet vyhrazeným jízdním pruhem. Po projetí vstupní branou se již řadí do 
regulovaného (a tudíž přijatelného) proudu vozidel, proto není nutné uplatňovat další formy regulace 
uvnitř řízené oblasti. Vstupní brány tvoří následující městské komunikace: 
− Husova třída ze západu (křižovatka Husova × Na Dlouhé louce); 
− Pražská třída ze severu (křižovatka Mariánské náměstí; 
− Rudolfovská třída od východu (křižovatka Rudolfovská × Na Sadech); 
− Lidická třída od jihu (křižovatka Mánesova × Lidická). 

2.2.1 Varianta Z 

Výchozí univerzální etapa pro všechny navazující varianty byla již z větší části realizována, například: 
� Zastávky MHD Žižkova × Novohradská × Jeronýmova; 
� Revitalizace Žižkovy třídy a zastávka MHD na Senovážném náměstí naproti poště; 
� Přechody pro chodce v Rudolfovské třídě; 
� Celková rekonstrukce křižovatky Lidická × Mánesova; 
� Zdvojené levé odbočení z centra v křižovatce Pražská × Strakonická; 

Ve fázi ukončené investiční přípravy, tj. s platným stavebním povolením, se nachází záměr celkové úpravy 
Přednádraží, včetně křižovatky Nádražní a Žižkovy třídy. Spolu s dalšími opatřeními je součástí výsledného 
návrhu IPOD (viz dále).  

2.2.2 Varianta C 

Varianta C tvoří základ organizace dopravy v Koridoru MHD, který vznikl v Generelu městské dopravy pro 
období 2010-2020 a je dále investičně připravován na půdě města. Do dnešní doby byla realizována 
rekonstrukce Mariánského náměstí a přilehlého úseku Husovy třídy, která však neobsahuje regulativní 
prvek vyhrazeného levého odbočení (i když stavebně již křižovatka s tímto prvkem počítá). Také byly 
provedeny dílčí opravy zastávek MHD na sídlištích Šumava a Máj v trase linky 3.  

Na brzkou realizaci čekají investiční akce Koridoru, které se rovněž promítají do výsledného návrhu IPOD: 
� Celková rekonstrukce křižovatky Na Dlouhé louce × Husova; 
� Zastávky a přechod pro chodce u Výstaviště; 
� Světelné řízení křižovatky Branišovská × Jana Opletala. 

Pro variantu C bylo znovu provedeno posouzení v matematickém dopravním modelu města, a to ve 
skutečném stavu komunikační sítě města v závěru roku 2015. Cílem posouzení bylo získat přímé 
porovnání s variantou E, která byla rovněž výpočtově připravena na stejné výchozí podmínky. Výsledný 
rozdílový kartogram je k dispozici v přílohách: 
� B.1 – Rozdíl varianty C a výchozí varianty Z v celoměstském pohledu; 
� B.2 – Rozdíl varianty C a výchozí varianty Z s výřezem městského okruhu a vnitřního území. 

Kartogramy zobrazují změnu intenzit dopravy (ve stovkách vozidel) při realizaci regulativního opatření ve 
variantě C (tj. vyhrazená levá odbočení v ulici Na Sadech jen pro veřejnou dopravu). Patrné je výrazné 
odlehčení ulice Na Sadech o 7,6 tis. voz. / 24h (- 35 %), kdy zátěž je rozložena na paralelní trasy: 
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� Mánesova a Na Dlouhé louce - nárůst až 3,7 tis. voz. / 24h (+ 10 %); 
� Strakonická – nárůst až 1,8 tis. voz. / 24h (+ 4 %); 
� částečně zátěž zůstává v Husově třídě, ale přijíždí přes Pražskou – nárůst až 4 tis. voz. / 24h (+ 17 %). 

Rozdílový kartogram variant C a Z (pro detailní pohled odkazujeme na přílohy B.1 a B.2) 

 
Zdroj: Mott MacDonald 

2.2.3 Varianta E 

Princip varianty E, tedy „vjezdových bran“ do ulice Na Sadech, byl výpočtově připraven formou kapacitního 
posouzení křižovatek, které by měly funkci „vjezdové brány“ převzít. Jde tedy o křižovatky s vícepruhovým 
vjezdem ve směru do centra města, kde lze preferovat paralelní jízdu vozidel veřejné dopravy na úkor 
stojících vozidel IAD. Úseky s kontrolovaným vzdutím kolony vozidel IAD byly zvoleny tak, aby neohrozily 
plynulost dopravy na alternativních objízdných trasách nebo městském okruhu: 
� Lidická × Mánesova – uvažováno teoretické vzdutí vozidel IAD až na nám. Jiřího z Poděbrad (600 m); 
� Mariánské náměstí – vzdutí vozidel IAD až po Pekárenskou ulici (534 m); 
� Husova × Na Dlouhé louce – vzdutí vozidel IAD až po Branišovskou ulici (546 m); 
� Rudolfovská × Na Sadech – vzdutí vozidel IAD až po Nádražní ulici (498 m). 

Výpočet zadržování vozidel před „vjezdovými branami“ vycházel z teoretického předpokladu, že doba 
zelené na regulovaném směru bude zkrácena tak, aby projelo méně vozidel do ulice Na Sadech a zbylá 
vozidla IAD vyčkávala v jízdních pruzích až do dosažení maximální délky vzdutí uvedené výše. Výpočet 
rovněž zohledňuje skutečnost, že kolona vozidel zdrží i jiné směry průjezdu křižovatkou. Následující 
tabulka shrnuje výsledek, kdy uvedeným způsobem lze pozdržet maximálně 372 vozidel za hodinu. 
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Výpočet regulovaného vjezdu vozidel do ulice Na Sadech ve špičkové hodině 

Křižovatka Směr regulace Počet zadržených 
vozidel za hodinu 

Podíl vjezdové brány 
na celkovém zadržení 

Lidická x Mánesova Lidická do centra 109 29 % 

Mariánské náměstí Pražská do centra 89 24 % 

Husova x Dlouhá louka Husova do centra 91 24 % 

Rudolfovská x Na Sadech Rudolfovská do centra 83 22 % 

Celkem všechny vjezdové brány 372 100 % 

Zdroj: Mott MacDonald 

Také pro variantu E bylo provedeno posouzení v matematickém dopravním modelu města, a to formou 
kapacitního omezení regulovaných směrů průjezdu křižovatkou. Podrobněji v přílohách: 
� B.3 – Rozdíl varianty E a výchozí varianty Z v celoměstském pohledu; 
� B.4 – Rozdíl varianty E a výchozí varianty Z s výřezem městského okruhu a vnitřního území. 

Rozdílový kartogram variant E a Z (pro detailní pohled odkazujeme na přílohy B.3 a B.4) 

 
Zdroj: Mott MacDonald 

Kartogramy zobrazují změnu intenzit dopravy (ve stovkách vozidel) při realizaci regulativního opatření ve 
variantě E (tj. „vjezdové brány“ do ulice Na Sadech). Patrný je významně nižší efekt opatření pro odlehčení 
ulice Na Sadech, konkrétně o 1,0 tis. voz. / 24h (- 5 %), kdy zátěž je rozložena na paralelní trasy: 
� Nádražní Mánesova - nárůst až 1,3 tis. voz. / 24h (+ 10 %); 
� Strakonická – nárůst až 0,8 tis. voz. / 24h (+ 2 %);     
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2.2.4 Výsledný návrh 

Provedené simulace v matematickém dopravním modelu naznačují, že varianta E nedosahuje 
očekávaného efektu  pro výrazné snížení intenzit dopravy v ulici Na Sadech a zvýšení plynulosti dopravy. 
Naopak, vede k poměrně značnému zdržení vozidel i ve směrech, které nejsou cílem regulace. Z toho 
důvodu se regulace formou „vjezdových bran“ nedoporučuje, přestože bývá jinde běžně užívaným 
nástrojem k regulaci plynulosti dopravy na strategických úsecích sítě (například v městských tunelech). 

Aktualizace IPOD naopak potvrzuje, že varianta C ú činn ě reguluje dopravu v centru m ěsta . Zároveň 
díky své závažnosti vyžaduje kapacitní posílení alternativních tras, především následujících: 
� křižovatka Na Dlouhé louce × Husova pro převedení zátěže z jihozápadní části městského okruhu; 
� Severní spojka pro odvedení tranzitní dopravy ze Strakonické ulice a uvolnění kapacity pro odkloněné 

vnitřní a vnější jízdy z centra města; 
� propojení Horákové – Strakonická pro zatraktivnění městského okruhu ve vazbě na sídliště Máj. 

Vzhledem k dosavadnímu problematickému přijetí varianty C ze strany politické reprezentace i části 
veřejnosti však doporučujeme, aby před realizací proběhla strukturovaná diskuze, nejlépe v rámci plánu 
udržitelné městské mobility, jak je doporučeno Evropskou komisí. 

Výsledný návrh organizace dopravy je proveden unive rzáln ě, aby vyhovoval jak stavu s regulací 
průjezdu IAD centrem města, tak stavu bez regulace. Jeho účelem je umožnit brzkou realizaci opatření, 
která budou mít okamžitý efekt a přinesou zlepšení bez vyčkávání na velké stavby, které podmiňují 
bezproblémové řešení dle varianty C. Návrh organizace dopravy je k dispozici v příloze A.1. 

Ukázka schématu Návrhu organizace dopravy (pro detailní pohled odkazujeme na přílohu A.1) 

 
Zdroj: Mott MacDonald 


