
1.2. - Zásobník projektů - Měkká opatření
Název projektu Stručný popis Četnost Cílová hodnota Druh dopravy Investor

Zlepšení vnímání veřejné dopravy ze strany veřejnosti
spolupráce zainteresovaných orgánů na marketingových kampaních
společné projekty pro České Budějovice a aglomeraci
 informační kampaně

průběžně, dle potřeby
- zlepšení vnímání VHD veřejnosti > 70 %
- nárůst využívání VHD - dosažená dělba přepravní práce > 32 %
- procento spokojených uživatelů > 90 %                             

VHD SMČB/DPMČB/JIKORD

Zlepšení informovanosti cestujících ve veřejné dopravě

jednotné informování o veškeré dopravě v Českých Budějovicích a 
alglomeraci 
informační centra
chytré zastávky
mobilní aplikace
rozvoj informatiky do vozidel

průběžně, dle potřeby

- počet zastávek vybavených inteligentním systémem > 70 % (kolejová 
doprava > 98 %)
- počet spokojených cestujících  z hlediska informovanost >90 % 
- zvýšení počtu uživatelů webových aplikací a informačních portálů > 60 % 

VHD SMČB/DPMČB/JIKORD

Informační a osvětové kampaně pro podporu veřejné 
dopravy DPMCB a JIKORD

informační kampaň zaměřená na Integrovaný dopravní systém Jihočeského 
Kraje a městskou hromadnou dopravu

průběžně, dle potřeby
- zlepšení vnímání VHD veřejnosti > 70 %
- nárůst využívání VHD - dosažená dělba přepravní práce > 32 %
- procento spokojených uživatelů > 90 %                             

VHD SMČB/DPMČB/JIKORD

Marketingová a finanční podpora veřejné dopravy informační kampaň zaměřená na veřejnou dopravu průběžně, dle potřeby - zvýšení podílu udržitelných druhů dopravy na 77 % VHD SMČB

Informační a osvětové kampaně pro podporu pěší a 
cyklistické dopravy

informační kampaň - např. Bezpečná cesta do školy, manuál veřejných 
prostranství

průběžně, dle potřeby  - zvýšení podílu cyklistů a pěších na dělbě přepravní práce > 10 %   Cyclo, pěší SMČB

Marketingová a finanční podpora cyklistické a pěší 
dopravy

informační kampaň zaměřená na cyklistickou a pěší dopravu průběžně, dle potřeby - zvýšení podílu udržitelných druhů dopravy na 45 % Cyklo, pěší SMČB

Informační kampaň na podporu nízkoemisní dopravy 
Zavedení motivačních opatření pro ekologičtější vozidla (např. nižší 
poplatky za parkování)

než bude zavedeno
- omezení vjezdu do centra o  > 40 %

IAD SMČB

Podpora pro carpooling (spolujízda)
podpora zřizovatelů carpooling, motivace zaměstnavatelů k podpoře 
carpoolingu

průběžně, dle potřeby - zvýšení počtu uživatelů carpoolingu o 40 % IAD SMČB

Podpora pro carsharing (sdílení vozidel) podpora zřizovatelů carsharingu průběžně, dle potřeby - zvýšení počtu uživatelů carsharingu o 50 % IAD SMČB

Zavádění motivačních opatření pro ekologičtější vozidla 
zvýhodněné poplatky za parkování
zřízení nízkoemisní zóny ve městě
budování dobíjecích stanic pro elektromobily

průběžně, dle potřeby

- počet registrovaných ekologických vozidel > 10 %
- zvýšení počtu dobíjecích stanic o > 50 % oproti stavu
- zvýšení počtu plnících zařízení o > 50 % oproti stavu
- rozsah nízkoemisní zóny - 100 % dle záměru

IAD, VHD SMČB

Vypracování rámcových krizových plánů pro mimořádné 
události (zejména MHD)

zajištění náhradní dopravy při mimořádné události
rychlost informování cestujících

průběžně, dle potřeby
- spokojenost cestujících > 60 %
- informace cestujících do 100 % časového limitu dle směrnice

IAD, VHD SMČB/DPMČB

Zvýhodněné parkování pro vozidla s ekologickým 
pohonem

vyznačení parkovacích zón pro krátkodobé a dlouhodobé parkování 
ekologických vozidel
cenová politika parkování pro ekologická vozidla

průběžně, dle potřeby
- nárůst počtu vyhrazených parkovacích míst pro vozidla s ekologickým 
pohonem o > 10 %
- zvýšení počtu ekologických vozidel o > 30 %

IAD SMČB

Propagace parkovacích domů telematické systém navádění na parkoviště 2025 - nárůst obsazenosti parkovacích domů > 30 % IAD SMČB

Podpora firemních plánů mobility (bonusy, zázemí pro 
cyklisty atd.)

motivace zaměstnavatelů k tvorbě  firemních plánů mobility průběžně, dle potřeby
- zvýšení počtu firemních plánů mobility o 100  %
- zvýšení podílů cest do zaměstnání vykonaných udržitelnými druhy 
dopravy na 70 %

VHD, Cyklo, pěší SMČB

Osvětová kampaň pro zvyšování bezpečnosti pěší a 
cyklistické dopravy

informační kampaň, školení, kurzy průběžně, dle potřeby - snížení počtu dopravních nehod s chodci a cyklisty o 100 % Cyklo, pěší SMČB

Osvětová kampaň pro zvyšování bezpečnosti silničního 
provozu

informační kampaň, školení, kurzy, Bezpečná cesta do školy průběžně, dle potřeby - snížení počtu dopravních nehod o 100 % IAD SMČB

Podpora dopravní výchovy dětí dopravní výchova na MŠ, ZŠ a SŠ, přednášky, kurzy průběžně, dle potřeby
- snížení počtu dopravních nehod dětí o 100 %
- zvýšení počtu škol zapojených do dopravní výchovy o > 60 %

IAD, VHD SMČB

Podpora tvorby a aktualizace plánovací dokumentace
Generel veřejné dopravy, Generel pěší dopravy, Generel cyklistické 
dopravy, Koncept využití letiště

průběžně, dle potřeby - aktuálnost Generelů ČB = 100 % všechny typy dopravy SMČB

Manager mobility Aktualizace SUMP České Budějovice každé 2-5 let - aktualizovaný SUMP ČB = 100 % všechny typy dopravy SMČB
Kampaň na podporu jednotlivých akcí informační a osvětové kampaně průběžně, dle potřeby - zvýšení spokojenosti obyvatel města o > 20 % všechny typy dopravy SMČB

Propagace udržitelné městské mobility informační a osvětové kampaně - Den bez aut, Den mobility.. průběžně, dle potřeby
- zvýšení počtu cest vykonaných udržitelnými druhy dopravy na 70 %
- snížení počtu cest vykonaných IAD na 30 %

všechny typy dopravy SMČB

Webové aplikací a informačních portálů  počet uživatelů webových aplikací a informačních portálů  průběžně, dle potřeby - procento spokojených uživatelů > 90 % všechny typy dopravy SMČB
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