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Co je to PUMM?

AF-CITYPLAN s.r.o.

 strategický dokument, jehož cílem je vytvořit podmínky pro 

uspokojení potřeb mobility lidí, úřadů i podniků ve městě a 

jeho okolí

 dokument bude koncepční studií všech subsystémů dopravy 

ve městě 

 podklad pro účely územně plánovací činnosti

 závazný podklad pro plánování dopravní obslužnosti města 

České Budějovice

Nedílnou součástí projednaného dokumentu bude 

„Akční plán městské mobility pro České Budějovice“ –

což bude návrh optimálních úprav a dostavby systému 

dopravní infrastruktury města, včetně harmonogramu a 

finanční náročnosti vázané na investiční možnosti města. 

Součástí budou i kampaně na zvýšení bezpečnosti provozu 

a změnu uvažování obyvatel při volbě dopravního 

prostředku.



Cíle projektu
 hlavním cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní infrastruktury, která 

dostatečně uspokojí nároky všech účastníků přepravy

 vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a jiných škodlivých látek v souladu s 

evropskými právními předpisy – zlepšení životního prostředí

 rozvíjet stávající síť ucelených tras pro nemotorovou dopravu, propojení důležitých cílů 

cest (bydlení – práce/škola, rekreační trasy)

 udržet vysoký podíl MHD v dělbě přepravní práce – zvyšovat kvalitu MHD, zejména nabídku, 

spolehlivost, bezpečnost, cestovní rychlost, dynamická preference MHD na světelně řízených 

křižovatkách 



Jaký bude výsledek?

AF-CITYPLAN s.r.o.

 Schválený dokument, který bude respektován pro další vývoj města zejména z hlediska 

rozvoje dopravní infrastruktury (všechny druhy dopravy) a navazujícího vybavení

 Nadčasový a apolitický – je navrhován do roku 2035

 Součástí strategických rozvojových dokumentů města



Analytická  část

2017 – projednání 11.5, 23.5.

připomínky, zapracování, schválení –

7. 2017

Proces plánování PUMM

Návrhová část

Akční plán

Monitoring výsledků

Realizace opatření

Aktualizace PUMM každé 2-3 roky

2017 – workshop 21.6.

Strategická část + vize

Do 30. 11. 2017

Dokončení projektu 18. 7. 2018



Analytická část

účelem této části je shromáždění a analýza dostupných informací o stavu a možnostech

rozvoje všech dopravních subsystémů, vypracování SWOT analýzy každého dopravního

subsystému i komplexně celého systému dopravy ve městě

AF-CITYPLAN s.r.o.



 Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro 

období 2010 - 2020 (2009)

 Projekt řízení dopravy v Českých Budějovicích (2012)

 Hluková mapa města (2014)

 Zóny 30 na území města české Budějovice (2014)

 Telematika, strategické detektory (2014)

 Plán rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých 

Budějovicích - Cyklogenerel (2014)

 Sociologický průzkum mobility obyvatel aglomerace České 

Budějovice (2015)

 Projekt organizace dopravy v klidu na vymezené části 

Statutárního města České Budějovice (2015)

 Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy (2016)

 Integrovaný plán organizace dopravy (2009)

 Projekt řízení dopravy rozšíření (2016)

 Územně analytické podklady (2014)

AF-CITYPLAN s.r.o.

Podklady
 Územní plán města České Budějovice (2000)

 Strategický plán města pro období 2008 - 2013 

(2008)

 Aktualizace koncepce cyklistické dopravy na 

území statutárního města České Budějovice pro 

období 2009 - 2014

 Dopravní průzkum MHD (2011)

 Vyhodnocení dopravní nehodovosti za roky 1999 

- 2012 (2012)

 Aktualizace generelu přechodů pro chodce (2013)

 Studie dopravy v klidu P+R a P+G na území 

města české Budějovice (2013)

 Pravidelné každoroční sčítání cyklistů (2009, 

2012, 13)

 Dělba přepravní práce (2013)

 Rozšířená zóna zpoplatněného stání (2014)



Dopravní model – nedílná součást PUMM

 dopravně-plánovací programový balík PTV-VISION® společnosti PTV Karlsruhe

 čtyřstupňový dopravní model – multimodální 

 individuální automobilové doprava – osobní, nákladní (IAD)

 veřejná hromadná doprava – městská, regionální (VHD)

 cyklistická doprava

 dopravní model se skládá z modelu dopravní poptávky (matice přepravních vztahů) a modelu 

dopravní nabídky (komunikační síť včetně linek hromadné dopravy a cyklostezek)

 z důvodu zohlednění regionálních vazeb je v použitém dopravním modelu řešené území rozšířeno 

o oblasti mimo území města české Budějovice

 výstupy z modelu k analytické části:

 kartogramy intenzit zobrazující zatížení komunikační sítě (IAD, VHD, cyklisté) – rok 2016

 stupeň čerpání kapacity komunikací – rok 2016

 třídy zatížení komunikací – rok 2016

AF-CITYPLAN s.r.o.



Modelované územíHluboká nad Vltavou

Zliv

Dubné

Kamenný Újezd

Lišov

Ledenice

Strážkovice

Ševětín



Obousměrná intenzita 

automobilové dopravy
vozidla osobní/ těžká/ kamiony 

(stovky vozidel/24h)



Stupeň čerpání 

kapacity komunikací 
intenzita / kapacita (%)



Třídy zatížení 

komunikací IAD
Silniční vozidla 

(stovky vozidel/24h)



Obousměrná intenzita 

veřejné hromadné dopravy 
MHD/ regionální autobusy a vlaky 

(stovky osob/24h)



Obousměrná intenzita 

cyklistické dopravy  
Jízdní kola, koloběžky 

(stovky osob/24h)



Charakteristika poptávky po mobilitě

AF-CITYPLAN s.r.o.

Dělba přepravní práce podle osobokilometrů 

(Zdroj - Mobilita České Budějovice)

2%

1%

STAV:

IAD 53%

VHD 36%

CYKLO 4%

PĚŠÍ  6%



Imise

AF-CITYPLAN s.r.o.

V ČB jsou imise sledovány:

 Stále na 2 měřících stanicích (tzv. stanice městské

pozaďové)

 krátkodobá 8h měření imisí (4 křižovatkách čtvrtletně)

 náměstí Přemysla Otakara II. v rámci Evropského dne bez

aut, a pak zhruba s měsíčním odstupem za běžného

automobilového provozu

Stanice č. 1104 v Nerudově ulici:

 polétavý prach PM10 a PM2,5, oxid siřičitý S02, oxid

dusnatý NO, oxid dusičitý NO2, oxidy dusíku NOx, ozon O3,

benzen a do roku 2008 byl měřen i oxid uhelnatý CO,

meteorologická data (teplota, vlhkost, rychlost a směr

větru)

Stanice č. č. 1193 v ul. Třešňová:

 polétavý prach PM10, oxid siřičitý S02, oxid dusnatý NO,

oxid dusičitý NO2, oxidy dusíku NOx, benzen a do r. 2004

byl měřen i oxid uhelnatý CO, v zachyceném prachu

sledován obsah Cr, Ni, Cd, Mn, As, Pb.

Doprava má značný vliv na kvalitu ovzduší ve městě.

ČB se nachází ve špatně provětrávané kotlině a zejména při

inverzních stavech - překračování imisních limitů z důvodu

polohy města



Hluková zátěž Podél nejzatíženějších úseků I/20,
Strakonická, Nádražní, Pražská, Generála
Píky, Okružní, Rudolfovská, Mánesova, Na
Dlouhé louce, Litvínovická) - hlukové hladiny
70-80 dB v denních hodinách.

Mimo zastavěné území lze respektovat hluková
pásma nebo budovat protihlukové stěny, obtížně
řešitelná je situace v zastavěných, historicky
vzniklých územích.

Největší zhoršení hluk. koef. přes den proti roku
2000 je v ulici L.B. Schneidera (u
nemocnice), K. Světlé, Pekárenská, U
Sirkárny, Na Sadech, Pekárenská, Karla IV.,
Senovážné náměstí.

Největší zhoršení hluk. koef. přes noc proti roku
2000 je v ulici K. Světlé (U Budvaru), L.B.
Schneidera (u nemocnice), Pekárenská, U
Sirkárny, Na Sadech, Čechova, Senovážné

náměstí.



Cyklistická doprava

Územím katastru města procházejí cyklistické trasy, 

místy s parametry cyklistické stezky

 Č. 7, EV7, Greenway RD, Vltava, 12, 122, 1018, 

1050, 1092, 1100, 1108, 1109 a 1120.

 Městské cyklotrasy (A - J), důležité jsou spojení 

podél řek a velkými sídlišti (Máj, Vltava, Šumava)

AF-CITYPLAN s.r.o.
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Stávající stav cyklotras v řešeném území a okolí



Nehodovost cyklistů
Nejvyšší počet nehod s účastí cyklistů

jsou uzly Mánesova x F.A.Gerstnera a

Levobřežní x Na Dlouhé louce x Husova

Úsekem s nejvyšším počtem nehod s

účastí cyklistů je Husova ulice od

Mariánského náměstí k Jiráskovu

nábřeží a Dlouhý most

Nejhorší stav je na celé trase po

Husově třídě od Mariánského náměstí

po křižovatku s Branišovskou – je to

dáno nejen jejich zvýšeným pohybem,

ale zejména absencí bezpečné trasy.



Pěší doprava
Stezky, které jsou značeny klasickými značkami Klubu českých

turistů:

 NS Po Hrázi Vrbenských rybníků

 NS Člověk a krajina

 Modré turistická značka

 Červená turistická

 Zelená turistická značka

4 Pěší zóny

Podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a

orientace

Nejvyšší intenzity pěších:

 mezi nádražím a centrem města - Lannova třída

 v oblasti historického jádra a navazujícího Pražského předměstí

 velké obytné celky

Bariéry pro pěší

 železniční trati a prostor Hlavního nádraží

 Vodní toky

 intenzivně využívané komunikace, zejména průtah I/3



AF-CITYPLAN s.r.o.
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Pěší zóna:
ulice
• Krajinská
• Dr. 

Stejskala

• Mlýnská
• Panská
• Hradecká
• Lannova 

třída



Nehodovost pěších
Nejvyšší počet nehod s chodci je v křižovatce

Strakonická x Plzeňská a Na Sadech x Žižkova.

Úsek Husovy mezi Mariánským náměstím a

Jiráskovým nábřežím, dále Branišovská a úsek

Pražské mezi Nerudovou a Pekárenskou
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Hlavní pěší trasy na území města 



AF-CITYPLAN s.r.o.

Individuální automobilová doprava
Páteřní komunikační systém:

• I/3 (E55) Pražská, Strakonická, Na Dlouhé louce, Litvínovická

• I/20 (E49) – levobřežní komunikace

• I/34 (E551, E49)

• II/105 – od Týna nad Vltavou

• II/156 – Novohradská 

• II/157 ulice Ledenická, Dobrovodská, Vodní

• II/634 ulice Rudolfovská, Okružní  

• III/ 14539 od Žabovřesk

• III/14322 od Branišova

• III/0341 ulice Hlinská - od Dubičného

• III/14611 ulice Dobrovodská - od Dobré Vody

Městský okruh:

• Na Dlouhé Louce, Strakonická,  Nádražní, Mánesova



AF-CITYPLAN s.r.o.
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Nehodovost vozidel

Křižovatky:

• Strakonická x Levobřežní 

• Mánesova x Lidická 

• Nádražní x Pekárenská 

• na kruhovém objezdu na Okružní 

• Strakonická x Jírovcova 

• náměstí Přemysla Otakara II

• Levobřežní x Husova 

• Nádražní x Rudolfovská

AF-CITYPLAN s.r.o.

Úseky:

• Branišovská ulice (úsek Husova 

Opletalovou) 

• Lannova ulice 

• ulice Boženy Němcové (úsek Mánesova 

 L.B.Schneidera) 

• ulic Husova (úsek Mariánské náměstí 

Jiráskovo nábřeží) 

• Lidická (úsek L.M.Pařízka Matice 

Školské) 

• Kněžskodvorská ulice



Doprava v klidu
Parkování – je problémem v historickém centru

města, v obytných územích navazujících na centrum

města a v oblastech hromadného bydlení (sídliště).

P+R není, připravuje se

K+R 3-5 minut - před Hlavním vlakovým nádražím

P+G :

 Parkoviště Jihočeské muzeum

 Parkoviště Mariánské náměstí

 Parkoviště Na Dlouhé louce

 Parkoviště sportovní hala

 Parkoviště Zimní stadion

 Parkovací dům City Green park

Navádění na parkoviště - není proměnné - jen

dopravní značky (P - centrum, P - OC Družba, P -

Mercury Centrum)

Systém navádění na parkoviště není řešen

Regulace parkování - rezidentní parkování - karta

rezidenta

AF-CITYPLAN s.r.o.
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Regulace parkování – stávající

stav (centrum města):

Je řešeno vyznačením

parkovacích míst a jejich

začleněním buď do režimu

parkování pod parkovacími

automaty (návštěvnická zóna),

nebo jako vyhrazená parkovací

místa (rezidentní a abonentní

zóna).

 576 míst parkovací automaty

 328 míst vyhrazených

místa pro invalidy

Parkovací zóny v centru - stav



Nákladní silniční a železniční doprava
Zóna a oblastí s omezením vjezdu nákladních

vozidel:

 Pěší zóna

 Komunikace se zákazem vjezdu

vyznačených vozidel mimo vozidla

zásobování do 3,5 t

 Komunikace se zákazem vjezdu

vyznačených vozidel mimo vozidla

zásobování do 6t

 Zóny 30

Citylogistika není provozována

Nákladní automobilová doprava:

Stávající stav je neuspokojivý, zastavěným územím 
jsou vedeny významné tranzitní tahy (sever  jih)

Město je významným zdrojem nákladní dopravy

Železniční nákladní doprava:

Minimální objemy přepravované po železnici

V prostoru nádraží neprobíhá vlakotvorba



AF-CITYPLAN s.r.o.

N
á
k

la
d

n
í 
s
il

n
ič

n
í 
a

ž
e
le

z
n

ič
n

í 
d

o
p

ra
v
a

Omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t a 6 t na území města



Letecká doprava

AF-CITYPLAN s.r.o.

V okolí ČB se nachází veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště (letiště České
Budějovice a letiště Hosín) a 2 neveřejné vrtulníkové letiště, která slouží pro potřeby letecké
záchranné služby (u Nemocnice České Budějovice, na letišti České Budějovice)



Organizace a řízení provozu

 45 světelně řízených křižovatek,

 9 signalizovaných přechodů pro chodce

 Na řídící ústřednu je napojeno 47 řadičů z 55

vybudovaných

 Probíhá postupná modernizace stávajících SSZ

 Preference MHD – 12 řadičů

 Inteligentní zastávky 405 (73 inteligentní)

 Kamerový dohled 23 kamer

 Parkovací systémy a navádění na parkoviště

proměnné – nejsou

 Připravují se projekty inteligentního řízení dopravy



AF-CITYPLAN s.r.o.

V roce 2015 - 21 linek MHD, z toho 8 trolejbusových.

Délky linek je 230 km a obsahuje 400 zastávek

Skutečně bylo MHD ujeto 5 639 tis. km

Přepraveno bylo 38 500 000 cestujících

MHD v Českých Budějovicích je integrována do systému

IDS JČK

Autobusové linky zajíždějí do 16 příměstských obcí a dvou

měst

Vyhrazené jízdní pruhy

Nejzatíženější úseky MHD z hlediska počtu

cestujících:

 Polikliniky Sever na Senovážné náměstí-pošta

 Mariánské náměstí - Družba-IGY

 Úsek přes Dlouhý most

Veřejná hromadná doprava

 Trať č. 190 - Plzeň, České Budějovice,

Nezvěstice, Nepomuk, Horažďovice, Strakonice,

Ražice, Protivín, Číčenice a Dívčice

 Trať č. 194 - České Budějovice, odbočka

Rožnov, Český Krumlov, Kájov, Černý Kříž

 Trať č. 196 - (Summerau, stanice ÖBB) Horní

Dvořiště st. hr. - Rybník - Odbočka Rožnov -

České Budějovice - 4. železniční koridor

 Trať č. 199 - (Gmünd NÖ, stanice ÖBB) České

Velenice st. hr. - České Velenice - České

Budějovice

 Trať č. 220 - České Budějovice (severní

zastávka) - Výhybna Nemanice - Veselí nad

Benešov u Prahy – 4. železniční Lužnicí - Tábor

- Olbramovice - koridor

Železniční doprava



Českými Budějovicemi protékají 2 významné toky - Vltava

a Malše

Vltava – lodní doprava, českobudějovický přístav "Lannova

loděnice" pod Dlouhým mostem - v Hluboká nad Vltavou

Malše - není provozována lodní doprava, pro rekreaci

obyvatel jako výletní cíl ve volném čase.
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TaxiLodní doprava

Taxi - podléhá Magistrátu města České

Budějovice (Odboru dopravy a silničního

hospodářství), který vydává veškerá

nezbytná povolení a doklady.
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AF-CITYPLAN s.r.o.
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Preference MHD - stav



AF-CITYPLAN s.r.o.



SWOT analýza dopravního systému jako celku

Silné stránky

Křižovatka evropských dopravních tras

Atraktivní historické centrum

Zásadní dopravní stavby jsou zakotveny v územně plánovací

dokumentaci

Postupné budování důležitých infrastrukturních staveb

Pravidelné sledování a vyhodnocování intenzit dopravy

Systematické řešení dopravy v klidu v centru města

Postupná realizace parkovacích domů

Rovinatý terén města vhodný pro pěší a cyklistickou dopravu

Velmi dobré podmínky pro cyklistickou dopravu

Podpora pro celkovou plošnou propustnost města pro pěší a

cyklisty

Vlakové a autobusové nádraží blízko u sebe
AF-CITYPLAN s.r.o.

Kvalitní železniční napojení - zrekonstruovaný IV. železniční koridor

Pravidelné průzkumy v dopravě (průzkum spokojenosti cestujících

v MHD, průzkum dělby přepravní práce atd.)

Atraktivní přírodní a rekreační zázemí města a jeho dostupnost

prostředky MHD a IDS

Integrovaný dopravní systém JČK - jednotné informace o dopravě,

jednotný tarif, vazba města na region

Vysoký podíl MHD na dělbě přepravní práce

Vozový park MHD je z části tvořen trolejbusy

Pravidelná obnova vozového parku MHD

Preference MHD je zaváděna u všech rekonstrukcí a do nových zařízení

SSZ

Existence letiště České Budějovice

Existence řídícího a informačního systému MHD

Zavádění preference MHD v křižovatkách

Existence projektu na systém integrovaného řízení dopravy ve městě
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Slabé stránky

Nekompletnost silniční infrastruktury dálnice D3, severní spojka

Tranzitní nákladní doprava projíždějící intravilánem města

Růst podílu dělby přepravní práce IAD

Hlukové zatížení a znečištěné ovzduší z narůstající automobilové

dopravy

Územní bariéry mezi městskými čtvrtěmi

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

návaznost IAD na hromadnou dopravu

Nedostatek parkovacích a garážovacích ploch, zejména v centru

města a na sídlištích

Klesající podíl dělby přepravní práce MHD

Nízká jízdní rychlost vozidel MHD na komunikacích a

křižovatkách, kde nárůst intenzit IAD způsobuje kongesce

v dopravě
AF-CITYPLAN s.r.o.

Nízká atraktivita MHD (poměr cena/kvalita, četnost spojů,

funkčnost automatů na jízdenky, čistota vozidel a zastávek,

bezpečnost v noci)

Chybějící přímá mezičtvrťová propojení pro pěší, cyklisty a

částečně i MHD

Nepropojenost cyklistické sítě

Nebezpečná místa křížení motorové dopravy s cyklisty a

pěšími

Klesající podíl cyklistické i pěší dopravy na dělbě přepravní

práce

Výrazná konfliktnost cyklistické a pěší dopravy se silniční

dopravou

Nedostatečná informovanost obyvatelů o VHD, cyklo a pěší

dopravě

Nevyhovující stav některých chodníků a pěších stezek

Chybějící bezbariérové úpravy

Nízká propagace letiště

Vysoké stáří SSZ
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Zdravý životní styl obyvatel města, spojený se

změnou dopravního chování

Zvýšení kontroly dodržování regulace dopravy v

centrální části města

Odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území města

Realizování opatření potřebných k odstraňování environmentální

zátěže z dopravy (protihluková opatření, opatření k zlepšení imisní

situace v sídlech)

Zavedení rezidentských parkovacích zón na sídlištích

Budování segregovaných úseků na trasách MHD

Ekologizace vozového parku VHD a městských organizací

Podpora všech druhů opatření k zajištění bezpečnosti účastníků

dopravy, zejména chodců a cyklistů

Zvyšování atraktivity pěší, cyklistické a veřejné dopravy

(odstraňování bariér, zatraktivňování veřejných prostranství)

Dobudování sítě cyklotras a doprovodné infrastruktury k dosažení

cílového stavu předloženého v Generelu cyklistické dopravy

Vytváření dostatečného počtu bezpečných parkovacích míst pro kola

v centru města

Propojení cyklistické dopravy s příměstskou dopravou

Dostavba bezbariérových pěších tras v okolí občanské vybavenosti

Nové komunikace pro pěší a cyklisty, pro vznik větší objem

nemotorové dopravy

Využití ekonomického potenciálu letiště

Zavedení nejmodernějších způsobů řízení SSZ a systému preference

na všech řízených křižovatkách ve městě

Obnova zastaralých zařízení SSZ

Využívání dotací k nákupu nových dopravních prostředků veřejné

dopravy a k rozvoji inteligentních dopravních systémů

Rozvoj „share“ řešení - carsharing

Budování dostatečné informovanosti a povědomí o každém módu

dopravy - tolerance, porozumění a nadšení veřejnosti pomocí

kampaní, školení, seminářů a jednoduché dostupnosti informací

Využití evropských dotací pro dopravní projekty

Výstavba veřejného logistického centra, spojená s rozvojem city-

logistiky

Příležitosti



SWOT analýza dopravního systému jako celku

Hrozby

Nerealizace důležitých infrastrukturních projektů

Neřízená suburbanizace s absencí řešení infrastruktury

Zvyšování podílu individuální automobilové dopravy v důsledku

suburbanizace

Nedostatek finančních prostředků pro rozvoj dopravní infrastruktury

Neschválení nového ÚPmČB

Pokračující rozvoj infrastruktury jednotlivých dopravních modů bez

jejich vzájemné provázanosti

Snižování počtu využití veřejné dopravy v důsledku nedostatečné

uživatelské atraktivity

Nadměrné negativní dopady dopravy na životní prostředí

Agresivita řidičů motorových vozidel mezi sebou i vůči cyklistům v

místech společné jízdy

Celková hrozba nebezpečí na společných úsecích pro více druhů

dopravy (motorová + cyklistická, cyklistická + pěší, parkování +

pěší atd.)

Poškozování a krádeže jízdních kol při zavedení systému sdílení

kol, i při parkování soukromých kol

Celospolečenský tlak na rychlost přepravy, preference rychlejších

dopravních prostředků (preference automobilu před kolem atd.)

Protichůdné zájmy jednotlivých účastníků provozu z pohledu SSZ

- nemožnost vyhovět všem současně
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Další pokračování projektu:
• Workshop na stanovení vizí rozvoje města 
• Strategická část a její schválení
• Vydání čistopisu analytické části 

dokumentace
• Schválení analytické části objednatelem

• Vyhotovení konceptu návrhové části
• Čistopis návrhové části
• Akční plán
• Schválení návrhové části a akčního plánu 

objednatelem
Dokončení projektu ze strany zpracovatele
Realizace opatření 

Monitoring výsledků 
Evaluace navržených indikátorů




Připomínky podávejte do 31.5. na adresu mobilita@c-budejovice.cz

AF-CITYPLAN s.r.o.


