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OKRM/78/2015/Z/37

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
ze 4. jednání dopravní komise rady města konaného dne 23. 4. 2015

Přítomni: RSDr. Petr Braný, Ing. Bc. Vítězslav Ilko, Bc. Jiří Kudláček, Ing. Lumír Zenkl

Omluveni: Milan Brabec, Aleš Grillinger, Bc. Šimon Heller, Ing. Pavel Maule, 
Ing. Veronika Přibylová, Ing. Stanislav Rataj, Ing. Martin Stašek

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Petr Holický, Ing. František Konečný, Ph.D., Ing. Ivo Moravec, 
Ing. Daniel Šesták

Schválený program:

1. Úvod
Jednání zahájil a řídil předseda komise (v 16.00 hod). V úvodu se přítomných dotázal, zda 
souhlasí s návrhem programu. S ohledem na nízkou účast členů dopravní komise však 
komise nebyla usnášeníschopná. Program tedy nemohl být schválen, nicméně přítomnými 
byl odsouhlasen.

2. Prezentace "Integrovaného plánu organizace dopravy" - (IPOD)
Jediným bodem programu byla prezentace Ing. Šestáka na téma Integrovaný plán 
organizace dopravy (dále jen „IPOD“), na kterou navazovala (tentokrát volná) diskuse.
V ní Ing. Šesták seznámil účastníky jednak s vlastní dokumentací IPOD (dokončenou 
v roce 2009), jednak s dalšími aktivitami s IPOD souvisejícími a z něho vycházejícími. 
V rámci prezentace Ing. Šesták zmínil prováděné dopravní průzkumy a z nich vycházející 
matematické modely IAD na území města a popis jednotlivých variant vlastních návrhů. 
Předchozím zastupitelstvem, které IPOD schvalovalo, bylo (údajně) doporučeno 
z předložených variant návrhu dále zpracovat variantu „C“, která se stala základem pro 
následnou dokumentaci „koridoru linky 3 MHD“. V dalším Ing. Šesták představil tuto 
dokumentaci v aktuální podobě, jako „krátkodobá opatření“. Seznámil s aktuální podobou 
návrhu zejména v oblasti Přednádraží (levá odbočení z/do Žižkovy ulice), náměstíčko 
Žižkova x Jeronýmova/Novohradská (oproti původnímu návrhu odpadá umístění zastávky 
před bytovými domy), Senovážné náměstí (již provedenou úpravu doplňuje návrh přechodu 
pro chodce před Metropolem) a křižovatka Husova x Na Dlouhé louce/Levobřežní 
(doplnění direktivních větví v jižní polovině křižovatky, dělený přechod pro chodce ve 
větvi k Dlouhému mostu a zrušení přechodů pro chodce přes ulice Na Dlouhé louce 
a Levobřežní). 
Jako „dlouhodobá opatření“ označil Ing. Šesták záměry (v tomto pořadí):
·         „Severní spojka“,
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·         podjezd pod nádražím ČD,
·         Máj – Vltava (Horákové – Strakonická),
·         Litvínovická – Lidická,
·         Horákové – Litvínovická,
·         „Zanádražní“, jižní část (již vybudována) včetně Pohůreckého přivaděče,
·         „Jižní spojka“,
·         Boreckého – U Trojice (nový most přes Vltavu),
·         Hlinský přivaděč,
·         „Zanádražní“, severní část v úseku Gen. Píky – Pekárenská (ve stavbě),
·         Přeložka II/157 Srubec,
·         Nová Plavská,
tedy identicky s původním návrhem z roku 2009 (Pozn. Zenkl: pořadí vyžaduje jistě 
přehodnocení, některé úseky by bylo vhodné odsunout, či vypustit úplně, jiné upřednostnit; 
chybí „Jižní tangenta“, časový horizont realizace přeložky II/157 Srubec nemůže 
stanovovat město).
Ing. Šesták dále připomněl zásady Generelu MHD (změny vedení „páteřních“ linek 
zavedeny v roce 2011, námět vedení minibusových linek dozná změn – v souvislosti 
s návrhy záchytných parkovišť „P+G“). Dalšími tématy prezentace byla zejména preference 
MHD, koridor linky 3 MHD, zóna kontroly parkování (P+G). V širším rámci prezentace 
Ing. Šesták zmínil i současný trend bezplatné přepravy v MHD ve světě (i v ČR).
V následné diskusi zaznělo zejména (jména diskutujících uváděna bez titulů, odpovědi 
Ing. Šestáky uváděny „Š.:“):
·         Konečný: pěší zóna Kanovnická až k náměstí (tedy i kolem katedrály)? (Š.: 
principiálně samozřejmě ano, ale vyžadovalo by to stavební úpravu prostoru před 
katedrálou, který byl upraven poměrně nedávno; pozn. Zenkl: v tom případě nutno 
koordinovat se záměrem města zamezit průjezdu historickým jádrem města),
·         Konečný: je nutný most přes Vltavu U Trojice – Boreckého ? (Š.: z matematického 
modelu vyplynulo, že uživateli mostu by byli především obyvatelé Pražského předměstí 
(zřejmě pouze za předpokladu vypuštění záměru prodloužení Trojické ulice východně 
Pražské z matematického modelu, poz. Zenkl); pro vedení linek MHD nepředstavuje 
prakticky žádný přínos, dovede si představit jej vypustit z ÚPnM),
·         Konečný: doporučuje nepoužívat pro zónu kontroly parkování výraz „Placená zóna“ 
(psychologicky nevhodné),
·         Konečný: bylo by přínosné uvažovat o stavbě parkovacího domu (jako investice 
města), pokud by byla možnost získat na něho dotaci? (Š.: možná ano, ale pouze na místech 
vytipovaných pro parkoviště P+G, určitě ne v historickém jádru či jeho bezprostředním 
sousedství; to by zvýšilo zatížení komunikací v centru města),
·         Braný:  dotaz na cenu realizace krátkodobých i dlouhodobých opatření? (Š.: 
krátkodobá opatření řádově v milionech Kč s efekty ve zkrácení doby přepravy MHD, 
dlouhodobá opatření jsou součástí plánu investic),
·         Braný: mělo by smysl (po vzoru jiných měst – Liberec, Plzeň) sloučit vozovny 
autobusů MHD a trolejbusů do jednoho areálu? (Š.: Toto není přímým předmětem IPOD; 
vzhledem však k tomu, že moderní nízkopodlažní trolejbusy (které mají většinu 
elektrotechnických součástí umístěnou na střeše) musí být odstaveny v krytých garážích, se 
to v podmínkách Českých Budějovic nezdá reálné či vhodné),
·         Braný (dtto Moravec, následně Filip, Maršík): mělo by smysl uvažovat v Č. 
Budějovicích o bezplatné přepravě v MHD? (Š.: v čisté podobě asi těžko; cílem je snížit 
podíl IAD v dělbě dopravní práce ve prospěch MHD. Pro to se jeví jako vhodnější 
upřednostnit kvalitu před cenou; samozřejmě bude vhodné tarifně nějakým způsobem 
zvýhodnit ty, kteří odstaví své osobní auto na záchytném parkovišti a do/z centra použijí 
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MHD (a to zejména ty, kteří se takto budou chovat každodenně). Například ve Frýdku-
Místku se sice po zavedení nulového tarifu v MHD zvýšil počet cestujících cca o 20 %, 
počet osobních aut se však nesnížil; pozn. Zenkl: v tarifních úvahách je nutno mít na zřeteli 
podmínky pro zavedení integrovaného dopravního systému),  
·         Šporclová: když budou na náměstí Přemysla Otakara II. zavedeny minibusové linky 
MHD, zůstanou na náměstí auta? (Š.: může a nemusí; vzájemně to prakticky spolu 
nesouvisí),
·         Kudláček (následně Konečný): v IPOD postrádá záchytné parkoviště pro kamiony 
(Š.: v současné době kamiony blokují jednu z nejcennějších ploch pro automobilovou 
dopravu v těsném sousedství historického jádra města; vidí jako nejvhodnější plochu 
(obecně) někde kolem dálničních přivaděčů. K návrhu v diskusi vznesenému na plochu 
záchytného parkoviště pro kamiony v ploše letiště v Plané Š. připomíná, že podmínkou je 
nabídka obslužných zařízení – čerpací stanice včetně hygienického zázemí, možnost 
občerstvení apod.),
·         Zenkl: v průběhu zpracování IPOD se z dokumentace ve výčtu nutných opatření 
postupně vytrácí integrovaný dopravní systém hromadné dopravy osob (IDS) a dopravní 
řídící ústředna (v pravém smyslu slova řídící) včetně aktivní preference vozidel MHD ve 
prospěch návrhů vyhrazených jízdních pruhů pro vozidla MHD; zároveň se oddaluje 
vybavení dopravní řídící ústředny (hardwarově i softwarově) operativním ovládáním 
signálních plánů jednotlivých křižovatek (Š. přiznává, že tomu tak skutečně bylo; zároveň 
upozorňuje na skutečnost, že zatímco řadiče SSZ jsou již několik let postupně vybavovány 
zařízením pro aktivní preferenci vozidel MHD, zásadním způsobem vázne vybavování 
vozidel MHD mobilní částí preference – v současné době cca 2 vozidla),
·         Zenkl: poukázal na nedostatečnou vazbu IPOD na „navazující dokumentaci“; 
například zatímco v sociologickém průzkumu zpracovaném v rámci IPOD v části týkající 
se cyklistické dopravy obyvatelé města vidí největší problém ve styku cyklistů 
s automobilovou dopravou, návazný Generel cyklistické dopravy považuje integraci 
cyklistů s automobilovou dopravou za hlavní princip návrhu (Š.: v podmínkách Č. 
Budějovic a s ohledem na dosavadní vývoj cyklistických tras a komunikací ve  městě se 
přimlouvá rovněž za vyšší úroveň segregace cyklistické a automobilové dopravy),
·         Filip: upozornil v té souvislosti na rizika pohybu cyklistů ve vyhrazených jízdních 
pruzích pro vozidla MHD.
Na závěr diskuse byla připomenuta aktualizace IPOD, která by měla být zahájena 
v letošním roce. Ing. Zenkl nabídl spolupráci dopravní komise při přípravě zadání této 
aktualizace.

3. Různé

4. Závěr
Vzhledem k tomu, že dopravní komise nebyla usnášeníschopná, nebylo přijato komisí 
z dnešního jednání žádné usnesení. Tím bylo jednání komise v 17.30 ukončeno. 
 

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

4. jednání dopravní komise rady města bylo ukončeno v 17:30 hod.

Soubor usnesení:
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V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2015

Zapsal(a): Ing. Lumír Zenkl, předseda komise

Ověřil(a): RSDr. Petr Braný

Ing. Lumír Zenkl
předseda komise


