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OBECNÝ ROZBOR ÚZEMÍ VE 

VZTAHU K CYKLISTICKÉ 
DOPRAVĚ 
České Budějovice jsou krajským a statutárním městem, 
devátým největším městem u nás. Mají rozlohu 55,56 km², 
nadmořskou výšku 381 m n. m a bydlí v nich zhruba 93 000 

obyvatel. České Budějovice jsou důležitým administrativním, 
průmyslovým, dopravním a kulturním centrem. Najdeme je 

v rovinaté Českobudějovické pánvi, na soutoku řek Vltavy a 
Malše. Pyšní se vlastní univerzitou, řadou historických památek 
a muzeí. Díky nim a díky blízkosti dalších historicky cenných 
míst, jako například Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, 

Vyšší Brod, Třeboň a díky mnohým dalším, ročně navštíví 
České Budějovice více jako 100 tisíc turistů. Jsou kompaktním 
městem krátkých vzdáleností, které je velmi příznivé pro 
rozvoj cyklistické dopravy. Ve směru sever–jih je cyklistické 
propojení relativně dobré a bez bariér. Ve směru východ–západ 
je dnešní propojení o poznání problematičtější, a to z důvodů 
výskytu bariér například v podobě železnice, řek Vltavy a Malše 
nebo silnice I. třídy. 

České Budějovice jsou významným dopravním uzlem, který 
zajišťuje spojení ve směru do Rakouska. Městem prochází 
hned několik silnic I. třídy číslo 3, 20 a 34  – jejich mezinárodní 
značení je E55 (vazba Praha–Linz), E 49 (vazba České 
Budějovice–Plzeň a dále na Německo) a E 551 (vazba České 
Budějovice–Humpolec). V plánu je také vybudování dálnice D3, 

která má spojovat Prahu s Budějovicemi a posléze má od 
Velešína pokračovat jako R3 do Lince. 

Městská hromadná doprava vznikla v Českých Budějovicích 
v roce 1909, a to zavedením tramvajové a trolejbusové 

dopravy. Po roce 1950, ačkoliv existovaly plány na rozšíření 
sítě, však tramvajová doprava zanikla. Trolejbusy ji sice začaly 
nahrazovat již od roku 1946, nicméně jejich provoz vydržel 
pouze do roku 1971. Městská autobusová doprava v Českých 
Budějovicích byla postupně rozšiřována a v roce 1988 měly 
tratě již cca 200 km. V roce 1991 byla síť trolejbusů znovu 
obnovena a postupně rozšiřována.  

V roce 1827 se České Budějovice staly výchozím bodem 

koněspřežné dráhy do Lince, první v Rakousku. Ta byla o 50 let 
později přebudována na standardní železniční trať o rozchodu 

1 435 mm. Dnes vychází z Českých Budějovic železniční trať 
220 jako součást IV. tranzitního železničního koridoru 

z Německa přes Prahu do Rakouska. Rychlíky Praha–České 
Budějovice zde jezdí v hodinovém taktu. (zdroj: Wikipedie) 
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 ZÁKLADNÍ LIMITY (BARIÉRY, PŘEKÁŽKY 
A KOLIZNÍ BODY) 

Bez ohledu na kvalitu dopravní infrastruktury obsahuje dnes 
území Českých Budějovice – z pohledu cyklisty – řadu bariér 
a překážek pohybu. Těmito bariérami jsou vedle zástavby 
zejména vodní plochy a železniční tratě protínající město. 
Dopravně zatížené pozemní komunikace tvoří pro cyklisty 
v konkrétních případech sice bariéry či překážky, mnohdy ale 
zároveň představují i cesty a možnosti k překonání bariér 
jiných. 

Všechny liniové bariéry v řešeném území zároveň přirozeně 
plní také orientační funkci (jsou vodicími liniemi), a proto jsou 
podél nich vedeny významné cyklistické trasy. Najdeme je 
zejména v blízkosti řek, které nabízí velmi atraktivní prostředí 
pro pohyb a pobyt. 



 

 

36 

SÍŤ CYKLOTURISTICKÝCH TRAS V REGIONU 

 Síť značených cykloturistických tras spojuje atraktivní 
turistické cíle v regionu. Až na výjimky je síť vedena po 
dopravně málo zatížených komunikacích. Hojně proto využívá 
silnice II. a III. třídy, případně polní a lesní cesty. V Českých 
Budějovicích pak síť využívá stávající cyklistickou infrastrukturu. 
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STÁVAJÍCÍ CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA 
DLE PARAMETRŮ – HDP / PP 
A OBOUSMĚRNOST / JEDNOSMĚRNOST 

Stávající cyklistická infrastruktura je tvořena více či méně 
nespojitými úseky cyklostezek, cyklistickými pásy na chodníku, 
příp. opatřeními v přidruženém dopravním prostoru. Navazující 
opatření související se zklidňováním ucelených oblastí zatím 
nebyla v praxi ve větší míře aplikována.  

 

ANALÝZA CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 

STÁVAJÍCÍ CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA DLE 
POVRCHU 

Nejvyšší zastoupení má na cyklistické infrastruktuře v Českých 
Budějovicích asfaltové krytí povrchu. Velmi rozšířený, a to 
zejména v přidruženém prostoru a na několika chodníkových 
stezkách, je také kryt z kamenné dlažby. 

STÁVAJÍCÍ CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA DLE 
TECHNICKÉHO STAVU 

Většina cyklistické infrastruktury je celkově ve velmi dobrém 
stavu, nicméně mnoho úseků trpí nedořešenými 
technickými detaily. Najdeme je zejména na kříženích či při 
oddělení chodců a cyklistů v přidruženém prostoru pouze 
vodorovným značením – chybí zde hmatné prvky. 
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STÁVAJÍCÍ CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA 
DLE PARAMETRŮ HDP/PP A OBOU-
/JEDNOSMĚRNOST 

 

Cyklistická infrastruktura 

 

Funkce – pozitivně hodnocené:  

dopravní cyklistické koridory jsou vedeny mimo dopravně 
zatížené komunikace 

existují rekreační cyklistické koridory 

 

Charakteristika – pozitivně hodnocené: 

existuje relativně rozsáhlá cyklistická infrastruktura 

atraktivita rekreačních koridorů 

nízké intenzity souběžné motorové dopravy 

 

Charakteristika – negativně hodnocené: 

z hlediska orientace komplikované vedení dopravních koridorů 

nesouvislé trasy s množstvím chybějících úseků 

nedostatečné preferování cyklistů na kříženích 

 

Opatření pro cyklisty – negativně hodnocené: 

kvalitní mezikřižovatkové úseky 

problematická místa křížení 
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STÁVAJÍCÍ CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA 
– ZHODNOCENÍ 
Kromě základního členění se hodnocení aktuálního stavu 

soustředilo zejména na přínos jednotlivých typů opatření pro 
cyklistický provoz. Měřítkem efektivity každého z opatření bylo 
porovnání s podmínkami pro automobilový provoz na území 
města – jeho plynulost, resp. míra napojení území. 

Zhodnocení přínosu všech opatření pro cyklisty 

 

 

 

Výsledky ukazují, že poměrně kvalitní cyklistická infrastruktura 
v Českých Budějovicích potřeby cyklistů uspokojuje ne vždy 
ideálně. 

 

Zhodnocení přínosu opatření v přidruženém prostoru 

 

Schématické obrázky teoretických příkladů na následujících 
stranách ilustrují silné/slabé stránky jednotlivých typů opatření. 
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Jednostranné vedení obousměrných cyklistických stezek 
v přidruženém prostoru s sebou přináší celou řadu komplikací 
spojených s plynulostí, s přímostí trasy i možným napojením 
území. Často se tedy stává, že cyklisté využívají hlavní 
dopravní prostor i tehdy, kdy by měli použít takovouto stezku.  

 

 

 

 

Systém jednosměrných komunikací byl vytvořen s cílem 
nabídnout nová parkovací místa a zamezit průjezdu zbytné 
dopravy obytným územím. Logickým výsledkem je soustředění 
veškeré, tedy i cyklistické dopravy na systém sběrných 
komunikací v území a komplikovaný průjezd obytného území. 

 

Užití přidruženého prostoru v kombinaci s komplikovaným 
průjezdem obytného území vytváří orientačně složité propojení 
zdrojů a cílů cest.  

 

 

 

  

 

 

Vhodným opatřením by bylo provedení zásadní změny ve 
způsobu vedení cyklistických pásů. Jednosměrné, oboustranné 
po pravé straně, s využitím vozovky, resp. prostoru logicky 
souvisejícím s vozovkou (tzv. Dánské pásy). Použití 
obousměrných, jednostranně vedených cyklistických pásů pak 
cílit do řídce zastavěných, resp. nezastavěných území. 

 

 

 

Vhodným opatřením je vymezení zón 30 km/hod spojené 
s umožněním průjezdu cyklistů tímto územím obousměrně 
každou ulicí. 
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V místě existujících bariér je vhodným opatřením postupné 
doplňování chybějících propojení, zvláště v návaznosti na 
zklidněná území.  

 

 

 

Výsledkem budou atraktivnější a orientačně přehlednější 
propojení v území, která mohou významnou měrou ovlivnit 
proces výběru dopravního prostředku pro vykonání cesty 
a přispět také ke změně dopravního chování obyvatel města, 
případně i jeho návštěvníků. 

 

 

 

Krátká historie dopravního inženýrství 
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ANALÝZA VÝHLEDOVÉ 
KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

STÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN 

 



 

 

43 

ČLENĚNÍ DLE DOPRAVNÍHO VÝZNAMU 
(KATEGORIE DLE 13/1997 Sb.) 

Rozdělení silniční sítě na území města se řídí zákonem č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích: „Pozemní komunikace je dopravní 
cesta určená k užití silničními a jinými vozidly (tedy i koly) a chodci.” 

Silnice 

Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití 
silničními a jinými vozidly (tedy i koly) a chodci. Silnice tvoří silniční 
síť. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do 
těchto tříd: 

silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní 
dopravu, 

silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy, 

silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich 
napojení na ostatní pozemní komunikace. 

Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou 
dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž 
nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. 
Rychlostní silnice má obdobné stavebně technické vybavení jako 
dálnice. Není tedy použitelná pro jízdu na kole. 

Cyklistická stezka 

Je místní komunikací IV. třídy nebo účelovou komunikací. 

 

Silnice I. třídy  
Funkce:  - silniční obchvaty města 

Charakteristika:  + široké extravilánové typy komunikací 
- vysoké intenzity motorové dopravy 

- liniové bariéry v území s nedostatkem 
 příčných prostupů 

Opatření pro cyklisty: - bez doprovodných opatření pro cyklisty
 

Sběrné komunikace

Funkce:  + atraktivní spojnice v území 
Charakteristika: + široké uliční profily 

  - vysoké intenzity motorové dopravy 

Opatření pro cyklisty: - bez opatření pro cyklisty 

 

Obslužné komunikace 

Funkce:  + plošná obsluha území 
Charakteristika:   + relativně široké uliční profily 

+ postupné zavádění zón 30 km/hod 

+ nízké intenzity motorové dopravy 

- množství zaparkovaných aut 
- množství jednosměrných komunikací bez 

 umožnění cyklistického provozu v protisměru 

Opatření pro cyklisty: - bez doprovodných opatření pro cyklisty 
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ČLENĚNÍ DLE URBANISTICKO DOPRAVNÍ 
FUNKCE (FUNKČNÍ SKUPINY DLE 
ČSN 73 6110) 

Komunikace funkční skupiny A 

Jedná se o průjezdní úseky dálnic a rychlostních silnic. V Českých 
Budějovicích komunikace funkční skupiny A prozatím neexistuje, ale 
charakterem do této kategorie můžeme zařadit úsek silnice  I/3 a I/34, 
a to díky zvýšené rychlosti na 70 km/hod. 

Komunikace funkční skupiny B 

Jedná se o sběrné komunikace obytných útvarů, spojení obcí, průtahy 
silnic I., II. a III. třídy a vazbu na tyto komunikace na hranici nižších 
urbanistických útvarů, nebo mezi nimi. Tyto komunikace mohou mít 
částečné omezení přímé obsluhy. Sběrné místní komunikace přivádí 
dopravu obce na vnější silniční síť nebo na místní rychlostní 
komunikace. Tvoří hlavní dopravní osy obcí a spolu s rychlostními 
komunikacemi mohou vytvářet hlavní komunikační systém obcí. 
Komunikace funkční skupiny B jsou hlavním nositelem tras veřejné 
hromadné dopravy. Mohou sloužit jako průtahy silnic. Plní také funkci 
obsluhy přilehlé zástavby. Tato funkce se v odůvodněných případech 
může omezit. Vedení cyklistické dopravy po těchto komunikacích 
nemůže být ze zákona vyloučeno, o to větší důraz je však potřeba 
věnovat zajištění dostatečné bezpečnosti. 

Komunikace funkční skupiny C 

Jedná se o obslužné komunikace ve stávající i nové zástavbě. Mohou 
jimi být průtahy silnic III. třídy a v odůvodněných případech i II. třídy 
mezi zónami obce a uvnitř těchto zón. Tyto komunikace umožňují 
přímou obsluhu všech staveb. Obslužné místní komunikace plní tzv. 
obslužnou funkci, tedy zpřístupňují území a stavby. Nemají 
umožňovat zbytečné průjezdy obytnými okrsky. Sběrná dopravní 
funkce je nežádoucí, nicméně tyto komunikace mohou sloužit jako 
průtahy silnic III. i II. třídy v malých obcích. Mohou vést veřejnou 
dopravu. Na obslužných místních komunikacích mají být v co největší 
míře aplikována opatření pro regulaci rychlosti ve smyslu zvláštních 
předpisů. Jsou tudíž společně se stezkami pro cyklisty 
nejvhodnější variantou pro cyklistický provoz. 

Komunikace funkční skupiny D 

Jedná se o komunikace nepřístupné provozu silničních motorových 
vozidel a komunikace, na kterých je umožněn smíšený provoz. 
D1 – komunikace s přístupem dopravy za stanovených podmínek 
podle zvláštních předpisů (zejména pěší zóny a obytné zóny).
D2 – komunikace s vyloučeným přístupem motorové dopravy, určené 
především pro provoz chodců nebo cyklistů. 

Základní komunikační systém obce tvoří vybrané komunikace, které 
plní převážně dopravní funkci. Podle velikosti obce to jsou 
komunikace funkčních skupin A a/nebo B případně C. Na 
komunikacích funkčních skupin B a C se mohou použít zklidňovací 
prvky podle zvláštních předpisů. 

Ostatní komunikační síť tvoří zejména komunikace funkční skupiny C 
a D. Na komunikacích funkční skupiny C a podskupiny D1 
(v odůvodněných případech i funkční skupiny B) musí být v co největší 
míře aplikovány zklidňovací principy a prvky uvedené ve zvláštních 
předpisech. Mezi významné zklidňovací principy patří také uplatnění 
plošných dopravních omezení v ucelených zónách obcí, např. 
rychlostních limitů 30 km/hod

 

. 
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ČLENĚNÍ DLE CHARAKTERU ZÁSTAVBY 
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ČLĚNĚNÍ DLE CHARAKTERU ULIČNÍHO 
PROSTORU, RESP. JEHO NEDOPRAVNÍ 
FUNKCE  
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ČLENĚNÍ DLE VÝZNAMU PRO VEŘEJNOU 
DOPRAVU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeprava kol v prostředcích IDS 

- cyklobusy ČSAD Jihotrans 

- regionální busy 

 

 

Dopravní podnik města České Budějovice přepravu kol ve 
svých vozidlech neumožňuje. (viz Přepravní řád) 

„[…] Cestujícím není dovoleno brat s sebou do vozidla: látky a 
předměty, které mohou způsobit zranění osob, znečištění či 
poškození majetku ostatních cestujících nebo vozidla, např. 
brusle bez chráničů, jízdní kolo, koloběžku apod. [… ]“ 
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ČLENĚNÍ DLE PŘEDPOKLÁDANÝCH 
INTENZIT MOTOROVÉ DOPRAVY 

Intenzita motorové dopravy je jedním ze zásadních faktorů, 
které určují způsob míry zohlednění cyklistického provozu. 

Data jsou převzata ze sčítání Ředitelství silnic a dálnic 
z roku 2010. 
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MODEL DOPRAVY 2014  

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. 

HaskoninghDHV Czech Republic, spol. s.r.o. 

Jednosměrné jízdy všech vozidel ve stovkách za 24 
hodin pracovního dne 

OSOBNÍ / TĚŽKÁ BEZ KAMIONŮ / KAMIONY 
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PRŮZKUMY A ROZBORY 
CYKLISTICKÉ DOPRAVY 
 

PRŮZKUM TERÉNU  

V průběhu července a srpna 2014 byl proveden místní průzkum 
terénu Českých Budějovic. Jeho cílem bylo získat základní 
informace o území, zanalyzovat již vybudovaná cyklistická 
opatření a identifikovat problematická místa. Průzkum byl 
realizován za doprovodu úředníků ČB, cyklokoordinátora ČB  
a též členů místního sdružení CykloBudějovice.  
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SČÍTÁNÍ CYKLISTICKÉ DOPRAVY 
VYHODNOCENÍ PŘEVZATÝCH PRŮZKUMŮ 

 

Pro vyhodnocení intenzity cyklistů a pro kalibraci modelu 
cyklistické dopravy byly využity průzkumy cyklistické dopravy 
provedené každoročně od roku 2004 (SaMDI).. Převzaté 
průzkumy zároveň sloužily pro ověření vlastního sčítání 
(přepočet na 24hodinovou intenzitu).  

Vyhodnocena byla rovněž data týkající se cyklistické dopravy z 
Celostátního sčítání dopravy 2010 (ŘSD), které bylo provedeno 
společně se sčítáním automobilové dopravy. Při analýze těchto 
dat zároveň vyvstala pochybnost o metodologické jednotnosti 
v přístupu, a to konkrétně, zda byl sčítán pouze HDP nebo i PP 
- data totiž nasvědčují tomu, že se metodika na jednotlivých 
profilech lišila. 
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Profilové průzkumy cyklistů byly realizovány  

v roce 2012 a 2013 (SaMDI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejzatíženější profily ve městě (2004-2013) SaMDI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenzita vozidel a cyklistů na komunikacích ČB (2010) ŘSD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj intenzit cyklistů na cyklotrasách (2004-2013) SaMDI 
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SČÍTÁNÍ CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA 
PROFILECH VÝZNAMNÝCH MĚSTSKÝCH 
KOMUNIKACÍ 
V rámci vlastní analýzy bylo provedeno ruční sčítání cyklistické 
dopravy na 18 křižovatkách (tj. na 72 vybraných profilech). 

Sčítání proběhlo ve čtvrtek 18. září 2014 (tj. v pracovní den). 

Vybrané profily se soustředily na příjezdy do centra města – 

hrdla překonávající liniové bariéry – a dále na profily, kde bylo 
třeba porovnat využívání hlavního dopravního prostoru a 
přidruženého prostoru (přestože jeden z těchto průjezdů byl 
mnohdy nelegální). Tento výběr byl značně ovlivněn potřebami 
kalibrace modelu cyklistické dopravy. 

Sčítání probíhalo na všech profilech kontinuálně od 7:00 do 

11:00 a od 13:00 do 17:00 (v souladu s doporučením TP 189 
pro smíšenou funkci). V průběhu sčítacího času nemusela být 

zachycena celá ranní špička, což může odpovídat výraznému 
podílu dopravní funkce. Přesto jsou získané hodnoty více než 
dostatečné. Dle TP 189 platí: „Pro většinu dopravně 
inženýrských aplikací je dostatečnou dobou průzkumu taková 
doba, pro kterou je přepočtový koeficient km,d ≤ 8,0.“ 

Naměřené průběhy byly porovnány s celodenními průběhy dle 
TP 189 (pro rekreační, dopravní a smíšenou funkci cyklistické 
dopravy). Na základě průběhu v měřených hodinách a jejich 
podobnosti s průběhy pro dopravní a smíšenou funkci v TP 189 
pak byl odhadnut typický celodenní průběh pro České 
Budějovice. Sčítací archy jsou přiloženy ve složce OSTATNÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj intenzit cyklistů (2014), 

 zdroj: ADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Vzor zapisovacího formuláře (2014), zdroj: ADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad hlavních směrů cyklistů na profilech, Lidická třída (2014), zdroj: ADOS
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VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ 

Realizované průzkumy posloužily pro ověření vlastního sčítání 
– přepočet na 24 hodinovou intenzitu, vliv povětrnostních 
podmínek. Průzkumy byly důležité také jako další podklad pro 
kalibraci modelu. 
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VYHODNOCENÍ CYKLISTICKÝCH DAT 

V rámci sčítání byla provedena analýza dat od firmy Strava, 
která shromažďuje hromadná data z aplikace mobilních 
telefonů a GPS tachometrů.  

Tento materiál, může fungovat pouze jako jeden z podkladů pro 
analýzu jízdy a to převážně rekreačních a sportovních cyklistů. 
Nicméně samotná data nemůžou být jediným zdrojem pro návrh 
cyklistického opatření (cyklistických stezek).  

 

©2014 Strava, Inc. All rights reserved. 
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URČENÍ ZÁKLADNÍCH SMĚRŮ POPTÁVKY 
CYKLISTICKÉ DOPRAVY                           
(Royal HaskoningDHV) 

Dopravní objemy 

Dopravní objemy jsou kvantifikovány za období 24 hodin 
běžného pracovního dne. Dopravní model popisuje každodenní 
cyklistickou dopravu za účelem dojížďky do zaměstnání, do 
škol, za službami a nákupem, příp. za volnočasovými aktivitami 
běžného pracovního dne. Dopravní model nezahrnuje 
cykloturistické cesty konané o víkendech. 
 

Struktura dopravního modelu byla zvolena ve velmi podrobné 
úrovni.  Celkem je v dopravním modelu nadefinováno cca 865 
zdrojů/cílů dopravy (dále jen zón). Z těchto zón leží 20 mimo 
správní území a představují vnější zdroje a cíle dopravy. 
Dalších 15 zón z celkového počtu činí rezervu pro případné 
rychlé rozšíření o nové zdroje a cíle dopravy. Správní území 
města je rozděleno do 830 zón, které jsou vždy příslušné 
k jednotlivým blokům budov. 

Vnější dopravní objemy na vstupech do modelové sítě jsou 
odvozeny z dopravních průzkumů [1,2,10]. Vnitřní dopravní 
vztahy jsou kvantifikovány na základě metodiky vyčíslení 
socioekonomických dat a koeficientů specifické hybnosti pro 
charakteristické účely cest.  

Socioekonomická data jsou vyhodnocena pro účely tvorby 
modelu ve struktuře bloků budov a představují počet trvale 
bydlících obyvatel, počet všech zaměstnanců a z toho počet 
zaměstnanců ve službách a obchodě. Zdrojem počtu obyvatel 
je ČSÚ/MMCB [7] a počtu zaměstnanců ČSÚ [8]. 

Data vztažená k rozsáhlejším územím jsou desagregována pod 

500 obyvatel nebo pracovních příležitostí. Pro desagregaci dat 
je použit odborný odhad na základě místní znalosti a mapových 
podkladů. 

Pomocí pracovních výstupů o znalosti dělby přepravní práce [9] 
byly stanoveny koeficienty specifické hybnosti pro jednotlivé 
účely cest a vypočteny dopravní objemy pro jednotlivé zóny. 
Cesty byly rozděleny podle následujících účelů: 

 z domova, 

z práce,

 ostatní. 
Celkový počet cest v rámci území zahrnutého v dopravním 
modelu včetně vnějších cest s cílem nebo zdrojem v městě činí 
36 400 cest/24 hodin 

 

Rozložení zdrojů/cílů cyklistických cest v dopravním modelu s barevnou 
paletou ZSJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet matice přepravních vztahů 

Dopravní vztahy jsou v modelu vypočteny pomocí gravitační 
metody. Vstupem metody jsou: 

- dopravní objemy, 
- distribuční funkce, 
- dopravní síť 

 

Výstupem metody jsou matice vztahů jednotlivých účelů, jejichž 
součet tvoří výslednou matici přepravních vztahů cyklistické 
dopravy za 24 hodin. Rozměr matice je 865 x 865, celková 
suma činí 36 400 cest.  
Charakteristika této výsledné matice je dokumentována na 
následujících obrázcích zobrazujících distribuci cest v závislosti 
na čase trvání a přepravní délce cest.  

Distribuce cest v závislosti na čase trvání cest 

Distribuce cest v závislosti na přepravní délce cest 
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MODEL CYKLISTICKÉ DOPRAVY              
(Royal HaskoningDHV) 

Modelová síť stávajícího stavu 

V rámci tvorby modelové sítě města České Budějovice bylo 
zahrnuto celé správní území vyjma exklávy Třebotovice-Kaliště 
doplněné o vztahy na okolní obce. Pro vytvoření modelu byl 
zvolen holandský program Questor, který podporuje vytváření 
cyklistických modelů. Podkladem pro tvorbu sítě byly vrstvy 
GIS, které byly naimportovány do modelovacího softwaru. Při 
vytváření modelu byla zachována kompatibilita modelu 
cyklistické a automobilové dopravy. Celkem bylo do modelu 
vloženo 10450 úseků a 4200 uzlů.  

Úsekům byly nadefinovány následující atributy: 

- Délka 

- Rychlost cyklistického dopravního proudu 

- Terénní nerovnosti a překážky 

- Zohlednění míry ovlivnění chodci 
- Míra oddělení od motorových vozidel 
- Nejvyšší povolená rychlost na pozemní komunikaci 
- Podélný sklon komunikace 

- Intenzita automobilové dopravy za 24 hodin 

 

Uzlům byly nadefinovány následující atributy: 

- bez zpoždění 
- přednost při vjezdu na pozemní komunikaci pro 

automobilovou dopravu (dále jen PK pro AD) 
- zpoždění při překonání PK pro AD přes přechod pro 

chodce 

- zpoždění vyvolané jednotlivými typy křižovatek při pohybu 
cyklistů křižovatkou v hlavním dopravním proudu společně 
s automobily 

Metodika dopravních odporů 

Pro účely dosažení věrohodného modelu cyklistické dopravy je 
nezbytné zohlednit odpory (impedanci), které rozhodují o 
atraktivitě jednotlivých úseků používaných cyklisty na území 
města. Výsledná impedance odporu je v navržené metodice 
dána součtem jízdní doby cyklisty, přirážkou vlivu terénu, 
přirážkou vlivem chodců, přirážkou vlivem míry oddělení, 
přirážkou vlivem nejvyšší dovolené rychlosti na PK a přirážkou 
vlivem intenzity automobilové dopravy na PK. 

ZLINK = TJD + ZTEREN + ZCHODCI + ZMIRAODDEL + ZRYCHLMAX + ZINTAD 

kde: 

ZLINK  výsledná impedance úseku 

TJD  jízdní doba cyklisty (odpovídá rychlosti 18/hod) 

ZTEREN  impedance vlivem terénu 

ZCHODCI  impedance vlivem chodců 

ZMIRAODDEL impedance vlivem míry oddělení 

ZRYCHLMAX impedance vlivem nejvyšší dovolené rychlosti na 
PK 

ZINTAD  impedance vlivem intenzity automobilové 
dopravy na PK 

V dopravním modelu má každý úsek přidělen atributy 
odpovídající ukazatelům úsekového odporu. Atributy jsou na 
základě terénního průzkumu, příp.místní znalosti nastaveny ve 
struktuře podle sloupce Hodnota v následující tabulce. Ve 
výpočtu jednotlivých složek impedance odpovídá hodnotě 
atributu příslušný koeficient ki, kterým se násobí základní jízdní 
doba cyklisty. 

 

Tabulka – Ukazatele úsekového odporu 

Odpory v křižovatkách jsou aplikovány pomocí nástrojů 
programu Questor, v jeho grafickém editoru nakódovány podle 
typu křížení. Impedance křižovatek je funkcí intenzit 
nadřazených a podřazených dopravních proudů nebo 
konstantní přirážkou. 

 

Kalibrace 

Kalibrace dopravního modelu probíhala ručně bez použití 

automatické procedury. Předmětem kalibrace (přizpůsobení) byly 

parametry výpočtových procedur, socioekonomických ukazatelů, 

koeficienty specifické hybnosti, distribuční funkce, parametry úseků.  

Postup kalibrace probíhal po dopravně souvisejících územních celcích 

od úzkých hrdel (řeky, železnice, hradby města) k okraji. Klíčovým 

ukazatelem byla shoda na řezech komunikační sítě přes vodní toky a 

železnice. 

Pro kalibraci byly použity hodnoty získané z dopravních průzkumů [1], 

orientačně bylo přihlíženo k hodnotám ze zdrojů vedlejších průzkumů 

[2] a [11]. Problematičnost průzkumů je položena v jejich závislosti na 

počasí daném ročníku průzkumů. 

 

V rámci kalibrace bylo třeba navýšit vztahy sever-centrum-jih, 

naopak snížit vztahy západ-řeka-východ, východ-železnice-

západ. Dále nebylo možno dosáhnout upokojivých výsledků na 
sběrných komunikacích (jmenovitě Husova tř., Nádražní, 
Pražská), kde jsou intenzity podhodnoceny. Lidé na těchto 
sběrných komunikacích jezdí z nouze po chodnících i dílem 
v provozu motorových vozidel, což je chování, které nelze 
dostatečně modelovat. 

Zatěžování modelových sítí - Stav 2012 bez odporů 

- stávající stav komunikační sítě a stávající stav využití území 

bez odporů (všechny komunikace budou v obou směrech 

průjezdné pro cyklisty), 

- rychlost na všech úsecích použitelných pro cyklisty je 

18 km/h, 

- uzly ani úseky nemají zpoždění (odpor), 

- výsledný kartogram popisuje hypotetický stav vyjadřující 

uspokojení poptávky ideální infrastrukturou ve stávajícím 

rozsahu komunikační sítě. 

Zatěžování modelových sítí - Stav 2012 s odpory po 

kalibraci 

- stávající stav komunikační sítě a stávající stav využití území 

s odpory kalibrovaný podle průzkumů, 

- kalibrace podle dopravních průzkumů, 

- optimalizace parametrů výpočtových procedur, 

socioekonomických ukazatelů, koeficienty specifické 

hybnosti, distribuční funkce, parametry úseků, 

- výsledný kartogram popisuje reálné dopravní zatížení 
stávající komunikační sítě cyklistickou dopravou. 
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Zatěžování modelových sítí - Návrhový stav bez 

odporů 

- Návrhový stav komunikační sítě bez odporů (všechny 
komunikace budou v obou směrech průjezdné pro 
cyklisty a varianty budou v souladu s variantami 

uspořádání komunikační sítě v konceptu územního 
plánu), 

- rychlost na všech úsecích použitelných pro cyklisty je 
18 km/h, 

- uzly ani úseky nemají zpoždění (odpor), 

- výsledný kartogram popisuje hypotetický stav vyjadřující 
uspokojení poptávky ideální infrastrukturou odpovídající 
návrhu komunikační sítě. 

Zatěžování modelových sítí - Návrhový stav 

s odpory 

- stav komunikační sítě a rozvoj území dle návrhu 
územního plánu s typy odporů dle kalibrovaného modelu 
stávající sítě (varianty budou v souladu s variantami 

uspořádání komunikační sítě v konceptu územního 
plánu), 

- postup podle navržené metodiky zohlednění odporů pro 
podmínky města, 

- výsledný kartogram popisuje výsledky dopravního 
modelu se zohledněním kalibračních zásahů do vstupů 
a parametrů metodiky při kalibraci stávajícího stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přepravní vztahy ZSJ cyklistické dopravy za 24 hodin v modelu 
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MODEL CYKLISTICKÉ DOPRAVY              
(Royal HaskoningDHV) 

 

Intenzity dopravního proudu  
jízdních kol / 24 hodin 

BEZ ODPORU 

 

Zatěžování modelových sítí - Stav 2012 bez 
odporů 

- stávající stav komunikační sítě a stávající stav využití 
území bez odporů (všechny komunikace budou v obou 

směrech průjezdné pro cyklisty), 

- rychlost na všech úsecích použitelných pro cyklisty je 18 
km/h, 

- uzly ani úseky nemají zpoždění (odpor), 

- výsledný kartogram popisuje hypotetický stav vyjadřující 
uspokojení poptávky ideální infrastrukturou ve stávajícím 
rozsahu komunikační sítě. 
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MODEL CYKLISTICKÉ DOPRAVY              
(Royal HaskoningDHV) 

 

Intenzity dopravního proudu  
jízdních kol / 24 hodin 

KALIBROVÁNO,S ODPORY 

 

Zatěžování modelových sítí - Stav 2012 s 
odpory po kalibraci 

- stávající stav komunikační sítě a stávající stav využití 
území s odpory kalibrovaný podle průzkumů, 

- kalibrace podle dopravních průzkumů, 

- optimalizace parametrů výpočtových procedur, 
socioekonomických ukazatelů, koeficienty specifické 
hybnosti, distribuční funkce, parametry úseků, 

- výsledný kartogram popisuje reálné dopravní zatížení 
stávající komunikační sítě cyklistickou dopravou. 

 

Nedokonalosti modelu vůči skutečnosti: 

1) Nedokonalá rekreace – obtížné odhadování intenzit na 
hranici města, vedení atraktivních tras neumí model ocenit a 
preferuje efektivitu. 

2) Z průzkumů vychází velký podíl cyklistů na chodníku na 

zatížených komunikacích. V modelu neumíme tento odpor 

vhodně modelovat. Výběr vhodné trasy je na výpočtu, nikoliv 

zdatnosti člověka, nebo subjektivním hodnocení. 

3) Model výrazně natahuje dopravu na stezky (v zástavbě), 
naopak od poříčních tras se odtahuje, neboť nemají 
topologickou výhodnost. 
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ROZBOR DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL 
MĚSTA  

 

Mobilita 

 

 

 

Dostatečně komplexním materiálem pro charakteristiku 
prostorových přepravních proudů obyvatel, je Sčítáním domů 
lidu a bytů z roku 2011 zpracovaným Českým statistickým 
úřadem. Publikované výsledky za vyjížďku a dojížďku obcí byly 
v roce 2013. Při interpretaci je třeba zohlednit změnu metodiky 
(např. trvalé bydliště 2001 vs. místa obvyklého pobytu 2011), 
snížený úspěch výběru odpovědí od respondentů, který byl 
extrapolován na úplný vzorek (v roce 2001 úspěch 98%, v roce 
2011 úspěch 65%). Dále je třeba vnímat, že cesty do 
zaměstnání a školy sledované v SLDB tvoří cca polovinu všech 
vykonaných cest obyvatel, chybí účely jako např. nákup, služby, 
volný čas. Dále není zahrnuta mobilita ekonomicky neaktivních 
lidí nebo specificky aktivních jako např. lidé pracující z domova, 
pracující bez stálého pracoviště, předškoláci, nezaměstnaní, 
důchodci. 

 

Téměř všechny cesty, které obyvatelé ČB vykonají, jsou kratší 
než 7 km. Tyto cesty je možné při vhodných podmínkách 
vykonat na jízdním kole, pokud tomu neodporuje účel cesty – 
zejména potřeba přepravit rozměrná zavazadla nebo jiné 
předměty. 

 

 

 

Podíl délky cesty 

 

Modal split (podíl cest vykonaných jednotlivými 
druhy dopravy) 
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Modal Split obyvatel ve městech Central MeetBike 
a vybraných německých městech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modal split dle účelu cesty 

 

URČENÍ POTENCIÁLU PRO ROZVOJ 
CYKLISTICKÉ DOPRAVY 

Průzkum dopravního chování ukazuje na výrazný podíl 
individuální automobilové dopravy na krátkých cestách, které by 
při vytvoření vhodných podmínek mohly být vykonávány ve 
větší míře veřejnou a cyklistickou dopravou. Tyto druhy (spolu 
s dopravou pěší) představují tzv. udržitelnou dopravu, která 
oproti IAD má výrazně nižší nároky na prostor a na městský 
rozpočet a zároveň má nesrovnatelně nižší negativní dopady 
na životní prostředí ve městě (ať už se jedná o obtěžování 
hlukem, znečišťování ovzduší či omezování v přirozeném, tj. 
pěším, pohybu po městě). 

Pro rozvoj cyklistické dopravy je mimo jiné nutné upravit 
dopravní infrastrukturu upravit tak, aby umožňovala bezpečný a 
zároveň plynulý, rychlý a komfortní pohyb na jízdním kole. 
Vzory pro takováto řešení můžeme hledat zejména v západní 
Evropě, kde se mnoho měst soustředí na podporu udržitelných 
forem dopravy v zájmu zajištění vyšší kvality života ve městě. 

Pro výběr dopravního prostředku pro danou cestu (a pro 
dopravní chování obecně) je rozhodující snadnost a cestovní 
rychlost. Pokud se prostředí v Českých Budějovicích bude 
utvářet (a přetvářet) takovým způsobem, že v něm bude pohyb 
na krátké vzdálenosti snazší a rychlejší na jízdním kole (spíše 
než osobním automobilem), pak je možné od občanů-uživatelů 
očekávat, že jízdní kolo budou pro tyto cesty častěji využívat. 
Podmínkou takovéto změny je však vědomé naplňování 
komplexní koncepce udržitelné mobility, která bude nejen 
schválena, ale především bude v povědomí jak volených i 
nevolených zástupců samosprávy, tak rovněž široké veřejnosti, 
která s ní bude ztotožněná. V rámci této koncepce je možné a 
potřebné činit i kroky, které jsou jinak kontroverzní, nebo 
zdánlivě nákladné, avšak v celkovém součtu mají jednoznačně 
pozitivní dopad na zdravý a udržitelný život města a jeho 
obyvatel. 

 

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR – VIZE MODAL SPLIT 

Dlouhodovým záměrem udržitelné mobility je změna dělby 
dopravní práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modal split dle délky cesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tohoto rozdělení je patrné, že krátké cesty jsou přirozeně 
vykonávány ve velké míře pěšky. Jízdní kolo je pro cesty do 3 
km nejméně užívaným druhem dopravy. 

Jako negativní se jeví prudký nástup individuální automobilové 
dopravy jakožto druhého nejvyužívanějšího způsobu dopravy 
obyvatel již od 0 km délky cesty. Právě cesty v délce do 5 km 
mohou být při zajištění vhodných podmínek pohodlně vykonány 
na jízdním kole. 

 

 

 

Vize - Modal split  

 

 


