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Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 – 2020 pokrývá všechny oblasti 
činnosti Dopravního podniku, které souvisejí s poskytováním služeb cestujícím. Řeší jak nastavení 
samotných služeb, tak provozního zázemí. 

Základní orientaci v celém projektu poskytuje pět díl čích cíl ů Generelu: 
� 1. LINKY VYTVÁŘEJÍ SYSTÉM 
� 2. ZASTÁVKY I VOZIDLA JSOU DOSTUPNĚJŠÍ 
� 3. CESTOVNÍ ČASY SE ZKRACUJÍ 
� 4. INFORMACE A MARKETING SE PROTÍNAJÍ 
� 5. MĚSTO I DOPRAVNÍ PODNIK JDOU ZA SPOLEČNÝM CÍLEM 

Návrh Generelu v oblasti služeb  vychází z krátkodobých opatření v síti MHD pro rok 2011, která již byla 
schválena Dozorčí radou i Představenstvem Dopravního podniku. Na tomto základu je pak stavěn další 
vývoj sítě, jak v sobě shrnuje deset událostí. Od nich se odvíjejí požadavky na investice – ať do změn 
v organizaci dopravy, preferenci MHD, nových zastávek nebo informačních zdrojů. 

Oblast služeb se odráží také v provozním zázemí . Nejdůležitějším bodem je plán obnovy vozového parku, 
zpracovaný v podrobnosti až do roku 2020. Nechybí ani ekonomická vyhodnocení všech návrhů, která 
pomohou při jejich prosazování. 

Generel obsahuje také tři nadstandardní programy , cílené především na management vztahů mezi 
Dopravním podnikem a Statutárním městem. Přínosem těchto programů je, že navrhují postup v otázkách, 
které dosud nejsou v budějovické MHD běžné – například soubor opatření Koridory městské dopravy, 
program Minibusy nebo Marketing městské dopravy.  

Tyto programy zároveň ukazují, že největší příležitosti zlepšení úrovně MHD závisejí na úzké spolupráci  
Dopravního podniku a Statutárního města. Proto je celý dokument tvořen pro kompetence obou stran  
a teprve v konečné fázi rozdělen podle konkrétní působnosti města nebo dopravce. 

Dále bychom rádi upozornili na poslední kapitolu Generelu – Standardy a monitoring . Kapitola věnovaná 
standardům městské dopravy reaguje na nové legislativní úpravy, aktuální po vypršení stávajících smluv  
o zajištění dopravní obslužnosti. Téma Monitoring je návodem, jak sledovat výsledky Generelu v praxi – 
jak se opatření projevují v reálném provozu. Jde o velmi potřebnou zpětnou vazbu. Monitoring je členěn 
podle cílů Generelu, čímž se okruh projektu uzavírá. 

Praktickou pomůckou, jak udržet přehled nad všemi návrhy Generelu, je Akční plán . Protože je stále 
živým dokumentem, tvoří samostatnou část projektu. Pro odpovědné představitele Dopravního podniku  
i Statutárního města slouží tento plán jako kontrolní mechanismus, zda všechny procesy běží dle plánu  
a správně na sebe navazují. 

Největší výzvou Generelu je, aby se dokázal začlenit do struktur Dopravního podniku i Statutárního města. 
Navrženo je zde mnoho nových věcí, ty však přicházejí do stávajícího prostředí obou subjektů, kde  
pro naplňování Generelu nejsou zatím vyčleněné zdroje – personální ani finanční. V tomto okamžiku je to 
otázka priorit  na obou stranách, kolik z předneseného se podaří realizovat.    

Manažerský souhrn 



 

265495/TP/01/03/02 04 říjen 2010 

1 
 

Generel městské dopravy v Českých Budějovicích  
pro období 2010 - 2020 
 

 

1.1 Záměr Generelu 

Generel městské dopravy v Českých Budějovicích vzniká jako komplexní materiál , který dosud 
v jihočeské metropoli chyběl. Cílem je vyhodnotit veřejnou dopravu z uživatelského pohledu a promítnout 
jej do provozního zázemí i reálných ekonomických možností provozovatele. Generel je orientován  
na střednědobý výhled pro rozvoj městské hromadné dopravy, počínaje krátkodobými opatřeními  
pro optimalizaci provozu a konče podněty pro přípravu nového územního plánu města. 

Generel čerpá z  množství vstupních dat , které vytvářejí dostatečnou základnu pro formulaci strategie 
nadcházejícího desetiletého období. Řada z nich souvisí s Integrovaným plánem organizace dopravy, 
zpracovaného pro Statutární město České Budějovice. Významným vstupem v analytické části jsou 
průzkumy obsazenosti a zpoždění spojů nebo přepravních vztahů v síti MHD.  

Zaměření navrhovaných opat ření se snaží respektovat uživatele a jeho priority. Dopravní podnik jim 
může vyjít vstříc vlastními prostředky, jako jsou dobře trasované linky MHD, propracované jízdní řády, 
ekologická a moderní vozidla, dostupné informace. Jiná opatření však nelze přinést bez podpory 
Statutárního města, ať už jde o nově umístěné zastávky, preferenci MHD v řízení dopravy nebo investice 
do komunikací. 

Vraťme se opět k uživateli. Ten rozdělení rolí mezi dopravcem a městem nevnímá. Zajímá se pouze  
o výsledek – jak snadno bude cestovat z místa A do místa B a zda se mu městská doprava vůbec vyplatí. 
Proto je celý Generel připravován jako kompaktní celek, napříč kompetencemi Dopravního podniku nebo 
Statutárního města. Až ve strategické části projektu , konkrétně Akčním plánu realizace, jsou rozdělena 
jednotlivá opatření podle odpovědnosti a kompetencí dané problémy úspěšně řešit. 

Cílem Generelu je, aby veřejná doprava v Českých Budějovicích byla vnímána jako plnohodnotná 
alternativa  cestování po městě. K tomu potřebuje dobře prodat své přednosti (dostupné hlavní cíle města, 
jednoduché použití, cena), protože má jako jiné druhy dopravy také své nevýhody (není individuální, 
nejezdí od domu k domu, je vázána časově). Více ve třetí kapitole. 

MHD je sou částí m ěsta již 101 rok. Generel navrhuje, kam a jak sm ěřovat její rozvoj do dalšího desetiletí. 

 

1. Kontext 
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1.2 Orientace ve výstupech Generelu 

Projekt byl zpracováván od října 2009 do srpna 2010. Během této doby vznikly čtyři samostatné výstupy: 
� Analýza  – souhrn podkladů a rozbor stávajících podmínek na základě nově pořízených průzkumů; 
� Návrh  – hlavní část Generelu, podrobně rozpracované návrhy a zdůvodnění zvoleného řešení;   
� Strategie – sumarizace Generelu, cíle projektu způsob jejich realizace, programy a partnerství; 
� Akční plán – definice potřebných kroků, rozdělení kompetencí Dopravního podniku a města. 

Analytická část  dává odpověď na otázky: 
� Co říkají o městské dopravě základní rozvojové dokumenty města? 
� Jakým vývojem prošla síť MHD v posledních deseti letech a co (ne)uspělo? 
� Kde hledat souvislosti mezi základními daty z provozu MHD? 
� Které spoje na linkách MHD jezdily v roce 2009 přeplněné a které naopak nevyužité? 
� Kde vznikají zpoždění a co je způsobuje? 
� Odkud a kam lidé městskou dopravou cestují? 

Návrhová část  řeší široké spektrum problémů – od koncepce sítě MHD až po legislativu. Výsledný 
dokument je koncipován jako detailní odborný text, s potřebným vysvětlením a zdůvodněním návrhů. 
Doporučujeme nahlédnout do Návrhové části pro vybrané kapitoly, kde souhrnný text závěrečné zprávy 
Generelu nebude dostatečně podrobný. 

Strategická část  představuje nejdůležitější výstupy projektu, ať v otázkách analýzy nebo návrhu, a dodává 
k nim návod, jak opatření realizovat. Tento návod představuje jednak uvedení třech speciálních Programů 
založených na partnerství Dopravního podniku s dalšími subjekty (viz kapitola 6), a také samotný Akční 
plán realizace s definicí jednotlivých kroků, přiřazením časového rámce, souvislostí a odpovědnosti.  

Z praktických důvodů je Akční plán  samostatnou čtvrtou částí Generelu, neboť bude doplňován  
i po dokončení projektu a pravidelně aktualizován. Propojení se strategickou částí je zajištěno pomocí 
odkazů v textu na konkrétní položky akčního plánu. 

Co je doplněno ve Strategické části proti Návrhové části? 
� definice cílů Generelu; 
� propojení návrhů Generelu s projektem IPOD v tématu dostupnosti; 
� poskytování informací pro cestující; 
� plán obnovy vozového parku do roku 2020; 
� ekonomická vyhodnocení (opatření pro rok 2011, zavedení minibusů apod.); 
� návrh třech programů a partnerství (Koridory městské dopravy, Minibusy, Marketing městské dopravy); 
� standardy kvality a monitoring výsledků Generelu; 
� akční plán (samostatná čtvrtá část).  

1.3 Zdroje 

Zpracování Generelu vychází ze strategických materiálů města a odvíjí se od řady jednání a průzkumů: 
� Územní plán města, Strategický plán města České Budějovice; 
� Integrovaný plán organizace dopravy, projektová příprava komunikací; 
� Soubor provozních a ekonomických dat Dopravního podniku, veřejně dostupná data systému IDOS; 
� Vlastní průzkumy (souhrn v kapitole 2); 
� Jednání s Dopravním podnikem, zástupci Statutárního města a společnosti JIKORD. 
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Jízdní řády MHD, které odpovídají poptávce. Srozumitelné a přehledné vedení linek dle potřeb cestujících. 
Zastávky městské dopravy v místech, kde jsou dobře dostupné z okolí. Řešení problémových lokalit, které 
nejvíce snižují časovou spolehlivost MHD. 

Žádný z těchto úkolů nelze řešit bez důkladných rozborů. Těm byla věnována úvodní, Analytická část 
Generelu. Ve stručnosti si nejdůležitější výstupy průzkumů a rozborů připomeneme: 
� průzkumy obsazenosti na všech linkách MHD během pracovního dne; 
� průzkumy přepravních vztahů, tj. zdrojů a cílů cest uživatelů MHD; 
� analýzy prostorové dostupnosti a časové dostupnosti, včetně zpoždění spojů. 

2.1 Průzkumy obsazenosti 

Prvním z průzkumů vytvořených v rámci Generelu byl průzkum obsazenosti spoj ů, jehož cílem bylo 
podrobné sledování počtu cestujících v jednotlivých vozidlech na linkách MHD během pracovního dne.  
Pro realizaci průzkumu byl vybrán poslední listopadový týden, konkrétně úterý 24.11.2009. Chybějící nebo 
špatně zaznamenané spoje byly doměřeny ve dnech 8. – 10.12.2009. Časový rozsah průzkumu od 6:00  
do 22:30 je reprezentativní pro popis celodenního využití linek i jednotlivých spojů provozovaných DPmČB. 

Průzkum obsazenosti poskytl řadu výstupů, užitečných zejména v krátkodobém plánování a optimalizaci 
nabídky ve vztahu ke zjištěné poptávce. Zjišťovány byly přepravní veličiny:  
� přepravní intenzita [počet osob/období]; 
� frekvence spojů [počet spojů/období]; 
� relativní obsazenost – poměr obsazenosti k obsaditelnosti vozidla [%]; 
� průměrná cestovní rychlost [km/h]; 
� přepravní výkon [osob·km].      

Vytvořena byla řada kartogramů intenzit dopravy , z nichž v příloze 2.1 najdete graf celodenních hodnot. 
V nejzatíženějších úsecích je dosahováno intenzit 25 tisíc cestujících v obou směrech (Výstaviště –  
U Zelené ratolesti, Družba-IGY – Mariánské náměstí, Poliklinika Sever – Senovážné náměstí). Práce 
s těmito výstupy napomůže zejména při hledání priorit pro podporu MHD v organizaci dopravy města, 
neboť nejúčinnější opatření budou vždy ta, která ovlivní největší podíl uživatelů – cestujících. 

Ukázka kartogramu intenzit dopravy. Popisuje po čet přepravených cestujících na všech úsecích sítě  MHD. 

 

2. Odkaz na analýzu 
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Velice zajímavými výstupy se v průběhu zpracování Generelu ukázaly třírozměrné grafy relativní 
obsazenost spoj ů v závislosti na času a trase linky . Tyto grafy na jednom výstupu zobrazují, jak  
se mění obsazenost vozidla (podíl počtu cestujících ke kapacitě vozidla, udává se v %) podél trasy linky i 
během dne. Lze tedy pracovat najednou jak s jednotlivými úseky, tak vybranými hodinami pracovního dne.  

Pokud můžeme závěry průzkumu shrnout do několika vět, je vhodné na prvním místě zmínit linky 
s vysokou relativní obsazeností : jsou to trolejbusové linky 3, 9 a 2. V případě „trojky“ a devítky“ jde  
o významné části trasy (sídliště Šumava – centrum, resp. sídliště Vltava – centrum). U „dvojky“ je problém 
řešitelný obtížněji – přetížení v úseku Poliklinika Jih – Nádraží je doprovázeno nízkým využitím téže linky 
v koncových úsecích. Do skupiny linek s vysokou obsazeností patří také autobusová linka 19 v úseku 
Nádraží – Kovárna.  

Naproti tomu linkami s nízkým pom ěrem  počtu cestujících a nabízené kapacity jsou na prvním místě 
autobusové linky 11 a 12 v celé trase, následovaná částmi linek 10 (Pohůrka – Kaliště), 13 (Papírenská – 
Nádraží), 16 (Husova kolonie – Nádraží). Mezi linky, kde se vyskytuje nerovnováha  v některých směrech 
nebo obdobích dne, patří například trolejbusové linky 14 a 15, nebo autobusové linky 5, 8 a 19.         

Údaje relativní obsazenosti posloužily pro návrh optimálních tras linek i konkrétních jízdních řádů. 
Navržena byla taková opatření, aby obsazenost byla v trase vyrovnaná a jízdní řád kopíroval poptávku tak, 
aby jen výjimečně přesáhla celkovou obsazenost 60% (tj. 90 cestujících v článkovém trolejbusu 
s maximální obsaditelností 150 osob).  

Průzkumem zjišt ěná obsazenost spoj ů na lince 3  s 
vysokými hodnotami ( červená pole). 

 Návrh nového jízdního řádu optimalizuje  obsazenost 
spoj ů linky 3 podle skute čné poptávky. 

 

 

Zdroj: Analytická část Generelu  Zdroj: Návrhová část Generelu 

Se znalostí obsazenosti jednotlivých úseků linek a vzdáleností zastávek byl vypočítány přepravní výkony 
linek MHD  a jednotlivých trakcí (autobusová, trolejbusová). Veličina přepravní výkon se měří v jednotce 
[oskm] a představuje součet ujetých vzdáleností každého jednotlivého cestujícího na lince za příslušné 
časové období. Přehled deseti linek s nejvyššími výkony je uveden v tabulce.  

Zároveň sledujeme i veličinu jednotkový p řepravní výkon [os], která výstižně popisuje zatížení linky – 
znázorňuje počet přepravených osob na (průměrnou) jednotku délky linky. Porovnáme-li trakce MHD, 
zjistíme, že průměrný trolejbus přepraví na jednotku délky 3,7× více cestujících než autobus. Toto zjištění 
koresponduje se skutečností, že trolejbusové linky obsluhují zatížené přepravní vztahy. Zároveň však 
nabízí odpověď, které linky by měly být přednostně podpořeny pro zvýšení kvality poskytovaných služeb.     
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Deset linek MHD s nejv ětším p řepravním výkonem 

Linka a trasa Trakce Délka linky  
[km] 

Přepravní 
výkon  

[oskm] 

Jednotkový 
přepravní 

výkon [os] 

2 (Borek – Rožnov) Trolejbus 12,165 57 972 4 765 

3 (Máj A.Barcala – Nádraží) Trolejbus 5,715 54 304 9 502 

9 (České Vrbné – Suché Vrbné) Trolejbus 9,385 45 458 4 844 

1 (Haklovy Dvory – Hlincová Hora) Autobus 16,135 40 163 2 489 

7 (Máj A.Barcala – Boršov nad Vltavou) Autobus 20,645 26 659 1 291 

17 (Máj A.Barcala – Nádraží) Trolejbus 7,585 24 925 3 286 

8 (Máj A.Barcala – Nádraží) Autobus 12,390 18 924 1 527 

6 (Hosín – Homole, Nové Homole) Autobus 19,940 17 962 901 

11 (Staré Hodějovice – Pražské sídliště) Autobus 8,700 17 872 2 054 

19 (Vltava – Dobrá Voda Autobus 10,630 17 001 1 599 

Porovnání trakcí MHD dle p řepravního výkonu a jednotkového p řepravního výkonu 

Trakce Celková délka linek  
[km] 

Přepravní výkon  
[oskm] 

Jednotkový p řepravní 
výkon [os] 

Trolejbusy 53,745 207 257 3 856 

Autobusy 174,835 180 352 1 032 

Celkem 228,580 387 609 1 696 

2.2 Průzkumy přepravních vztahů 

Další průzkum se zaměřil na sledování přepravních vazeb, tedy zdroj ů a cílů cest uživatel ů MHD. 
Průzkum byl proveden ve středu 14. dubna 2010 od 6:30 do 16:30 metodou sčítacích lístků. Na každé 
zastávce byl vydáván cestujícím lístek, který v sobě nesl kód nástupní zastávky. Tento lístek pak cestující 
odevzdali v cíli své cesty, ve výstupní zastávce (nikoliv přestupní) opět do rukou sčítačů. Průzkumu  
se zúčastnilo 431 sčítačů – studentů z budějovických středních a vysokých škol. 

Výstupem tohoto průzkumu je matice p řepravních vztah ů „zdroj – cíl“, která v sobě obsahuje 40 tisíc cest 
zaznamenaných pomocí sčítacích lístků. Území města a okolních obcí je podrobně rozděleno do 88 
oblastí, což umožňuje práci v potřebném detailu při zásahu do sítě MHD. Směrový průzkum MHD byl využit 
pro návrh a následné ověření linkového vedení, zejména pro rok 2011. 

Data z průzkumu poskytují důležité informace o: 
� velikosti přepravních vztahů v obsluhovaném území; 
� počtu cest realizovaných z/do vybrané zastávky (záměrně se neuvažují přestupy v rámci jedné cesty); 
� podílu přímých cest (bez přestupu) na celkovém počtu cest z/do vybrané zastávky; 
� zastoupení nejvýznamnějších cílových zastávek z/do vybrané zdrojové zastávky. 

Následující tabulka uvádí 15 nejvýznamn ějších oblastí , kde začíná nebo končí 62 % všech cest MHD. 
V přehledu je zároveň uvedeno i procento, kolik cest z/do těchto zastávek je zajištěno přímou linkou, tedy 
bez nutnosti bez přestupu. Pro celou síť MHD dle výsledků průzkumu platí, že 92,9 % cest je možno 
absolvovat bez přestupu. Opatření pro rok 2011 tento podíl snižují na stále příznivých 89,6 %.   
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Nejvýznamn ější zdrojové a cílové oblasti na síti MHD 

Poř. Kód Název oblasti  
(zastávky, skupiny zastávek) 

Počet cest Podíl na 
celku 

Cesty bez 
přestupu 

1. 6N NÁDRAŽÍ 4 555 11,38 % 99,4 % 

2. 6S SENOVÁŽNÉ NÁM. - POŠTA A DK, ŽIŽKOVA - VŠERS 2 898 7,24 % 98,1 % 

3. 3S POLIKLINIKA SEVER 2 605 6,51 % 97,6 % 

4. 3D DRUŽBA-IGY, U TROJICE 2 555 6,38 % 97,1 % 

5. 2A MÁJ - ANTONÍNA BARCALA, JAROSLAVA BENDY 2 162 5,40 % 96,0 % 

6. 2J JIHOČESKÁ UNIVERZITA, VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE 1 760 4,40 % 93,9 % 

7. 7J POLIKLINIKA JIH 1 414 3,53 % 91,9 % 

8. 7N NEMOCNICE, U NEMOCNICE, PAPÍRENSKÁ 1 203 3,00 % 91,8 % 

9. 3Z U ZELENÉ RATOLESTI 1 050 2,62 % 96,9 % 

10. 7B J. BUDĚŠÍNSKÉHO, A. STAŠKA, NÁM. BRATŘÍ ČAPKŮ 822 2,05 % 91,9 % 

11. 2L VLTAVA - STŘED 815 2,04 % 94,2 % 

12. 5S SUCHÉ VRBNÉ, POD LÉKÁRNOU 782 1,95 % 83,0 % 

13. 3M MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 768 1,92 % 95,8 % 

14. 2V OTAVSKÁ, VLTAVA, U HVÍZDALA 732 1,83 % 85,7 % 

15. 3X STRAKONICKÁ - MÖBELIX 623 1,56 % 95,9 % 

Následující tabulka prozrazuje, jaké jsou nejsiln ější p řepravní vztahy  z patnácti vybraných oblastí, které 
jsme si představili. Pro správné pochopení je nutné se orientovat v kódech oblastí. V tabulce pak snadno 
ověříme, do jaké oblasti a s jakým podílem lidé cestují. Například od Polikliniky Jih (7. řádek, kód 7J) je 
nejčastějším cílem Nádraží (kód 6N, podíl 13,3 %), následovaný Senovážným náměstím, skupinou 
zastávek v Rožnově, Družbou-IGY a sídlištěm Máj. Tento nástroj byl hojně využíván při návrhu sítě, aby 
nově vedené linky zachovaly stávající přímé vztahy, nebo dokonce je podpořily rychlejší cestou k cíli.    

Nejsiln ější p řepravní vztahy z významných oblastí (kód cíle, podíl na celkovém po čtu cest z oblasti) 

Zdroj Cíl 1. po řadí Cíl 2. po řadí Cíl 3. po řadí Cíl 4. po řadí Cíl 5. po řadí 

1. 6N 2J 6,6 % 3D 6,3 % 2A 5,0% 5S 4,8% 7J 4,1% 

2. 6S 2J 11,1 % 2A 5,8 % 7N 5,6% 7J 5,0% 6N 4,6% 

3. 3S 2J 9,9 % 3D 8,3 % 6N 6,7% 2A 6,4% 2S 4,0% 

4. 3D 6N 11,3 % 3S 8,5 % 2A 5,2% 6S 4,9% 2L 4,0% 

5. 2A 6N 10,4 % 6S 7,8 % 3Z 7,8% 3S 7,7% 3D 6,2% 

6. 2J 6S 18,3 % 6N 17,1 % 3S 14,7% 3Z 12,4% 2A 6,5% 

7. 7J 6N 13,3 % 6S 10,2 % 7B 6,6% 3D 6,0% 2A 6,0% 

8. 7N 6N 15,1 % 6S 13,4% 3S 6,8% 7J 6,1% 2A 5,8% 

9. 3Z 2J 20,8 % 2A 16,0% 6N 10,1% 2S 9,0% 2M 6,7% 

10. 7B 6N 11,8 % 6S 11,6% 7J 11,4% 7N 7,4% 7U 5,6% 

11. 2L 3D 12,5 % 2A 12,4% 6N 10,1% 3S 8,6% 6S 7,5% 

12. 5S 6N 28,2 % 6S 15,7% 3S 12,6% 3D 8,7% 3M 3,5% 

13. 3M 3D 13,2 % 6N 8,5% 2L 6,1% 6S 4,8% 3S 4,7% 

14. 2V 3S 10,7 % 6S 9,8% 6N 9,6% 3D 6,5% 3Z 5,7% 

15. 3X 2A 13,0 % 3S 8,4% 6N 6,6% 2T 6,5% 2L 5,7% 

 



 

265495/TP/01/03/02 04 říjen 2010 

7 
 

Generel městské dopravy v Českých Budějovicích  
pro období 2010 - 2020 
 

 

2.3 Analýza prostorové dostupnosti 

Smyslem analýzy prostorové dostupnosti byla zejména optimalizace stávajícího stavu  vyhledáním 
špatně dostupných lokalit a návrhem řešení v podobě umístění nové nebo posunuté zastávky. Nedílnou 
součástí bylo kartografické vyjádření výsledků v prostředí geografických informačních systémů (GIS).  

Podmínky dostupnosti zastávek byly modelovány pokročilou metodou tzv. izolinií , které respektují všechny 
bariéry v reálném prostředí (zdi, železniční tratě, bloky domů). Vymezeny tak byly izolinie kolem všech 
zastávek v systému MHD ve vzdálenosti 400 m a 800 m, což odpovídá zhruba pětiminutové (komfortní)  
a desetiminutové (základní) docházkové vzdálenosti. 

Analýza prostorové dostupnosti zastávek byla zpracována ve třech provedeních; pro rok 2010 ve směru 
jízdy z centra města; pro rok 2010 ve směru do centra města a pro návrh obousměrně. Důvodem oddělení 
směrů ve stávajícím stavu byla existence řady jednosměrných zastávek, které nenabízejí uživatelům 
plnohodnotnou dostupnost. V návrhu pak byly jednosměrné zastávky řešeny většinou doplněním druhého 
směru ve vhodném místě. 

Komfortní (sv ětle modré) a základní (tmav ě modré) zóny dostupnosti MHD na území m ěsta a okolí.
Srovnání dostupnosti z/do centra odhalí nevýhody jednosm ěrných zastávek (zde U Trojice, Jírovcova) 

 

 

 

Všechny varianty prostorové dostupnosti zastávek MHD v Českých Budějovicích vykazují velmi dobré 
pokrytí  studovaného území zastávkami MHD. Důvodem je především kompaktní charakter zástavby 
města. V komfortní dostupnosti do 400 metrů od zastávky žije 75 673 obyvatel (86,2 % města), v základní 
dostupnosti do 800 metrů od zastávky pak 87 647 (99,9 %) obyvatel.  

Za problematické lokality  lze označit zejména: lokalitu „U Stromovky“ (Na Sádkách), Kaufland, Děkanská 
Pole, východní část Nemanic, Jiráskovo nábřeží a okolí Kubatovy ulice, severovýchodní část sídliště 
Vltava. Jako problematické lokality se dále jeví sídla v okolí Českých Budějovic (Dobrá Voda, Hluboká  
n.Vltavou-Zámostí, Včelná, Adamov, Borek apod.), které jsou charakteristické rozvolněnou zástavbou 
v podobě nových rodinných domů.  

Návrhy na zlepšení stávajícího stavu  jsou spolu s dalšími podněty pramenícími z rozvojových území 
soustředěny v kapitole 4.2. 
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2.4 Analýza časové dostupnosti 

Téma časové dostupnosti bylo zkoumáno v několika rovinách: 
� Příčiny zdržení vozidel MHD  mezi zastávkami sledoval průzkum realizovaný v roce 2009 v rámci 

projektu IPOD. Na páteřních linkách 1, 2, 3 a 9 byly sledovány vybrané spoje pro identifikaci 
problémových míst na komunikační síti města. Se závěry tohoto průzkumu bylo následně pracováno  
při návrhu organizace dopravy ve 4. části projektu IPOD, na kterou navazují také opatření Generelu. 

� Druhý průzkum, celosí ťové  měření zpožd ění spoj ů, byl prováděn paralelně s průzkumem obsazenosti 
v listopadu a prosinci 2009. Vychází z datové základny 85% spojů v období 6:00 – 22:30 a sleduje 
soulad jízdních dob nastavených v jízdním řádu s reálnými jízdními dobami.  

� Z téhož průzkumu jsou dále odvozeny i průměrné cestovní rychlosti , jejichž nízké hodnoty poukazují 
na značná zdržení ve špičkových hodinách i pro nejvýznamnější přepravní vztahy  (například úsek 
Výstaviště – Senovážné náměstí s průměrnou hodnotou 11 km/h). 

� Závěrečná analýza časové dostupnosti m ěsta  byla zpracována v červnu 2010. Vychází 
z naměřených hodnot průjezdnosti města v období odpolední špičky a vypočítává časové vzdálenosti 
(izochrony v intervalu 5 minut) pro vybrané zastávky na území města do všech ostatních zastávek. 
Zohledňována je i penalizace za přestupy, není-li k dispozici přímé spojení. 

Ukázka z grafického výstupu časové dostupnosti zastávky Nádraží 

 

Časová dostupnost představuje významný faktor konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje 
městské hromadné dopravy. Vzhledem k absenci komunikací na okraji města, které by odvedly tranzitní 
dopravu a lépe rozváděly vnější dopravu, je celá řada spojů MHD zpomalována kongescemi. Jediným 
možným řešením této situace je zapojení pokročilých forem organizace dopravy, od využití telematiky přes 
preferenční pruhy na komunikacích po drobné úpravy křižovatek. Tento integrovaný přístup je hlavním 
cílem programu „Koridory m ěstské dopravy“  (kapitola 6.1), který na příkladu nejzatíženější linky 3 
navrhuje řadu opatření nejen pro zlepšení časových parametrů, ale uživatelského komfortu jako celku. 
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3.1 Cíle do roku 2020 

Jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole, obecným cílem Generelu je, aby veřejná doprava v Českých 
Budějovicích byla vnímána jako plnohodnotná alternativa cestování po městě. K tomu potřebuje splnit 
několik podmínek, které můžeme převést do pěti dílčích cílů Generelu. Pojďme si je představit a zároveň 
nastínit cestu, jak tyto cíle proměnit v realitu. 

► 1. LINKY VYTVÁŘEJÍ SYSTÉM. Systém p řehledný a srozumitelný pro cestující. Systém s jasn ě 
definovanými funkcemi, provázaností a minimální duplicitou. Systém s hierarchií d ůležitosti. 

Proč je to 
důležité? 

V síti MHD má být jasně daná hierarchie linek. Ta je podstatná pro snadnou orientaci cestujícího, neboť  
soustředí svou pozornost primárně na frekventované linky. Dokáže je pružně využít a ovládá jejich trasu. 
Jako když čtenáři v knize podtrhneme důležité věty. Porozumění celku pak stačí zapamatovat si málo. 

Co navrhuje 
Generel? 

Začínáme s linkami páteřními. Vedou v trasách s nejsilnějšími přepravními vztahy, obsluhují centrum 
města a nejvýznamnější městské části, jezdí v taktovém jízdním řádu s krátkými intervaly a kapacitními 
vozidly. Pokračujeme s linkami městskými. Obsluhují menší nebo specifické oblasti s nižší poptávkou, 
pouze část z nich projíždí centrem, zato však mohou pokračovat i za hranice města. Nekonkurují páteřním 
linkám. Doplňují je linky příměstské, vytvářené pro potřeby okolních obcí, historicky vázaných na MHD. 
Končíme u linek regionálních, s možností přestupu MHD v uzlových zastávkách a částečným překrytím 
MHD na okrajích města. 

Jaký je 
postup? 

• Realizovat krátkodobá opatření v síti linek MHD od roku 2011. Ta již v sobě obsahují řadu prvků z této 
vize, jako jsou vyčleněné páteřní linky s atraktivními parametry, nebo omezené duplicity ve vedení linek. 

• Pokračovat s dílčími zlepšeními s rozvojem sítě v dalších letech. Reagovat na změny komunikačního 
skeletu města nebo růst nové zástavby všech typů, i za hranicemi města. 

• Zajistit úzkou spolupráci města a kraje při zřizování integrovaného dopravního systému. Správné 
provázání regionálních linek s MHD je podstatné pro rozvoj obou systémů, stejně jako spokojenost 
jejich uživatelů. 

► 2. ZASTÁVKY I VOZIDLA JSOU DOSTUPN ĚJŠÍ. Dostupn ější správnou polohou zastávky ve 
městě, bezpečným p řístupem pro chodce. Dostupn ější nabídkou bezbariérového vozového parku. 

Proč je to 
důležité? 

Dostupnost může být silnou zbraní městské dopravy. V centru města, kde je omezené parkování a přitom 
krátké docházkové vzdálenosti k významným cílům. Pro hendikepované uživatele nebo rodiče  
s kočárkem, pro které je cestování osobním automobilem obtížné. Pro každého, kdo neřídí automobil  
a přitom chce být nezávislý ve svém pohybu po městě. 

Co navrhuje 
Generel? 

Statutární město již ve svém Integrovaném plánu organizace dopravy řeší oblast širšího centra města z 
pohledu dobré dostupnosti území a bezpečnosti chodců. Generel na to navazuje dalšími návrhy pro 
posílení role městské dopravy. Navrhuje nové zastávky na celém území města, v místech, kde analýza 
poukazuje na zhoršenou dostupnost. Usiluje o vznik přestupních uzlů v přirozených lokalitách. Řeší také 
program obnovy vozového parku s rostoucím počtem bezbariérových vozidel. 

Jaký je 
postup? 

• Realizovat krátkodobá opatření IPOD, popsaná ve variantě Z, což je plně v kompetenci a odpovědnosti 
Statutárního města. Jde o první krok ke zlepšení podmínek v centru města, pokud má být městská 
doprava plnohodnotnou alternativou. 

• Připravit zřízení nových zastávek na stávajících komunikacích, s přijatelnými investičními náklady. 
Zohlednit potřeby MHD v projektech nových komunikací, kde často zastávky chybějí. Zlepší se tím 
dostupnost vzdálených i nově rozvíjených lokalit. 

• Zavést MHD také do historického jádra města, kam přirozeně patří. Navržen je provoz minibusů na 
linkách s možností přestupů na páteřní systém MHD a zároveň přímou dostupností okolních městských 
čtvrtí. 

• Realizovat plán obnovy vozového parku v letech 2016 - 2020, které přiblíží Dopravní podnik 
k věkovému průměru autobusů na hodnotě 8 let. Na konci období by mohla být všechna vozidla 
bezbariérová, s výjimkou několika starších trolejbusů. 

 

3. Cíle a řešení 
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► 3. CESTOVNÍ ČASY SE ZKRACUJÍ. Čas strávený na zastávce čekáním na spoj. Čas věnovaný 
cest ě do cíle, který je rozhodující. Čas ztracený v dopravních kongescích, který je nežádoucí. 

Proč je to 
důležité? 

Hledisko času v posledních letech vzrostlo na významu při hodnocení služeb MHD. Čas je pro městskou 
dopravu rozhodující ve dvou pohledech. Pokud nebude sloužit spolehlivě podle jízdního řádu, klesá  
u cestujících na důvěryhodnosti. Pokud nebude časově zvýhodněna při průjezdu městem, nedokáže 
přitáhnout nové uživatele. Naopak může o ty stávající dále přicházet. 

Co navrhuje 
Generel? 

S parametrem času se snažíme pracovat v celém řetězci cesty. V prvním kroku Generel navrhuje způsob 
konstrukce jízdních řádů, který zkrátí intervaly mezi spoji na síti MHD. Děje se tak posílením páteřních 
linek a pečlivým prokládáním spojů ve společných úsecích. Další kroky vedou k zavedení účinné 
preference MHD na světelně řízených křižovatkách, kde i drobné časové úspory v součtu pomohou. 
Pokračujeme zásahy do organizace dopravy, v návaznosti na projekt IPOD Statutárního města. Možná 
opatření uzavírá komplexní program „Koridory městské dopravy“ s výčtem všech možných opatření  
pro zkrácení cestovních časů a zvýšení plynulosti dopravy. 

Jaký je 
postup? 

• Připravovat jízdní řád podle nastavených pravidel. Využití taktového grafikonu umožní koordinovat spoje 
na linkách v mnohem větším rozsahu. Pravidelné odjezdy ze zastávek sníží průměrnou dobu čekání  
pro cestující. Páteřní linky samy o sobě nabídnou krátké intervaly. 

• Uvést do provozu spolehlivou detekci vozidel MHD na křižovatkách. Následuje úprava signálních 
programů křižovatek a propojení s dopravní ústřednou. Umožní se tím různé formy preference, od 
drobných až po výrazná vylepšení, podle aktuální dopravní situace. 

• Realizovat další z opatření IPOD, tentokrát variantu C. Opět zde bude záviset na rozhodnutí 
Statutárního města. V tomto kroku se výrazně zlepší pozice MHD v centru města, získá vyhrazená 
odbočení na křižovatkách, vlastní jízdní pruhy a celkově se sníží intenzity dopravy. To napomůže 
zkrácení cestovních časů, zejména odstranění jejich nepravidelných výkyvů. 

• Dlouhodobě sledovat program „Koridor linky 3“, čerpající ze všech uvedených opatření. Přidává další 
příležitosti pro zkrácení jízdní doby na lince 3, tentokrát mimo centrum města. Navazují opatření z jiných 
témat, jako je informovanost nebo komfort cestujících. 

► 4. INFORMACE A MARKETING SE PROTÍNAJÍ. Informace o do časných nebo trvalých zm ěnách 
provozu. Informace podávaná novými formami, p říležitost pro zapojení marketingu. 

Proč je to 
důležité? 

Způsob podávání informací je způsobem komunikace se zákazníkem. Když chceme předejít 
nedorozuměním, nestačí jen věc oznámit, ale také vysvětlit. Zajímavě podaná informace může být 
zároveň cestou, jak propagovat své služby. Dopravní podnik spolu s městem přece připravují všechna 
opatření, aby vyšli cestujícím vstříc. Musejí jim to ale také správnou formou sdělit. 

Co navrhuje 
Generel? 

Generel se věnuje jak standardním cestám komunikace, tak náplni jednorázových kampaní při 
významných inovacích v provozu. Pro „Koridory městské dopravy“ navrhuje nadstandardní formát 
poskytování informací cestujícím. Doplněna může být dlouhodobější marketingová koncepce, jak ji známe 
z jiných evropských měst. 

Jaký je 
postup? 

• Zavést standardizované formy podávání informace o trvalých a dočasných změnách v provozu MHD. 

• Připravit vysvětlující kampaně při všech významných změnách v síti MHD. Kampaň vyváží případné 
negativní ohlasy, neboť ty pozitivní si většina cestujících nechá pro sebe. Zároveň napomůže obecné 
informovanosti cestujících. 

• Při naplnění předchozích cílů lze dosažené úspěchy zhodnotit v dlouhodobější kampani, která 
vyzdvihne výhody cestování městskou dopravou.  

► 5. MĚSTO I DOPRAVNÍ PODNIK JDOU ZA SPOLE ČNÝM CÍLEM. Cílem nabídnout plnohodnotnou 
alternativu dopravy ve m ěstě. Cílem řešit dopravní problémy s využitím MHD. 

Proč je to 
důležité? 

Jedině propojení kompetencí Statutárního města a Dopravního podniku umožní účinný postup v naplnění 
návrhů Generelu. Bez pomoci města jsou možnosti dopravce omezené. Pro město je systém MHD, 
financovaný převážně z veřejných zdrojů, nejen uspokojením mobility obyvatel, ale také jedním z nástrojů 
dopravní politiky města. 

Co navrhuje 
Generel? 

V rovině koncepční Generel navrhuje realizaci třech dlouhodobých programů, které jsou příležitostí pro 
zásadní inovace na poli městské dopravy. Tyto programy jsou cílené na posílení spolupráce mezi městem 
a dopravcem, můžeme je chápat jako společný jazyk komunikace. V detailu pak Generel přináší Akční 
plán, s podrobným rozdělením jednotlivých kroků realizace. 
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Jaký je 
postup? 

• Dlouhodobě pracovat na programu „Koridor linky 3“, přinášející výčet opatření pro celkové zvýšení 
kvality cestování ze sídliště Máj přes centrum k Nádraží. Program zastřešuje všechny cíle Generelu. 
Může posloužit jako vzor pro další části sítě MHD. 

• Program „Minibusy“ zavádí provoz nového typu vozidel v budějovických podmínkách. Program 
vysvětluje zapojení minibusů do systému MHD, vyčísluje předpokládané provozní ukazatele. 

• Program „Marketing městské dopravy“ navrhuje společný postup města a dopravce při propagaci služeb 
městské dopravy. 

• Akční plán převádí podle kompetencí návrhy Generelu do podoby konkrétních kroků. Zpracován je 
zvlášť pro Statutární město a Dopravní podnik. Odpovídá na otázky – kdo, kdy a jak může napomoci 
k naplnění cílů Generelu. 

3.2 Přístup k řešení 

Klíčem ke správné volbě opatření v návrhové části Generelu je pochopení  priorit cestujících  – 
zákazníků. Historicky jsme se v tomto oboru setkávali s příliš úzkým zaměřením na celou problematiku, 
jednostranným technokratickým řešením, které však nevedlo ke zlepšování celkové úrovně služeb. 

Uvažování cestujících je nejlépe čitelné, zaměříme-li se na kompletní řetězec cesty z místa A do místa B . 
Teprve poté pochopíme, z kolika různých částí lze skládat mozaiku atraktivnější městské dopravy. 
V angličtině ji popisuje termín „Total Journey Experience“, do češtiny jej můžeme přeložit jako „Celková 
zkušenost z cesty“. Skládá se z těchto elementů: 
� Plánování cesty (dostupnost informací o MHD, nabídka akceptovatelného spojení); 
� Cesta na zastávku (vzdálenost od zdroje, kvalita pěší trasy, případně značení příjezdu na parkoviště); 
� Čekání na zastávce (vybavenost místa, dostupnost informací o jízdě spoje);  
� Nástup do vozidla (snadnost přístupu do autobusu, tarifní odbavení); 
� Cesta ve vozidle (informace o trase, čas jízdy a případné zpoždění, plynulost jízdy, bezpečnost);  
� Vystupování z vozidla (oznámení zastávky, orientace v místě a nejbližším okolí); 
� Přestup v rámci MHD nebo na jiné systémy (orientace v trase přestupu, dále viz „Čekání na zastávce“); 
� Cesta do místa určení (vzdálenost k cíli, kvalita pěší trasy, případné značení trasy). 
       

 

 

 

 

 

 

 

Pokud mluvíme o cestujících , navrhovaná opatření by měla směřovat k těmto cílovým skupinám : 
� Zachovat stávající zákazníky veřejné dopravy; 
� Přilákat zákazníky zpět do veřejné dopravy, kteří ji nyní používají méně než dříve; 
� Přilákat nové zákazníky, kteří dříve používali osobní automobily / ostatní druhy dopravy. 

Generel usiluje o maximální využití sou časných podmínek  pro MHD v Českých Budějovicích: 
� Zaměřuje se na klíčové faktory úspěchu ► ty jsou shrnuty do pěti dílčích cílů Generelu; 
� Maximalizuje silné stránky ► obecně dobré pokrytí města, kvalitní vozový park, flexibilní tarifní systém;    
� Snižuje dopad negativů ► přehlednější koncepce sítě, podpora MHD v organizaci dopravy; 
� Důraz na celkovou kvalitu služeb ► navrhuje komplexní programy, nastavuje spolupráci s městem; 
� Zaměření na perspektivní části města ► páteřní linky v polyfunkčních oblastech (centru), sídlištích 

s vysokou hustotou osídlení, u komerčních center a zdravotnických zařízení;   
� Zaměření na perspektivní tržní segmenty ► cestující do centra města, školáci a studenti, senioři. 
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4.1 Linky veřejné dopravy 

V uživatelském pohledu na veřejnou dopravu je otázka „Jak se dostanu z místa A do místa B?“  asi první 
otázkou, kterou si každý cestující položí před svou cestou. Je proto důležité, aby odpověď, kterou najde, 
byla srozumitelná a pro uživatele zajímavá. Začněme tedy tuto kapitolu Generelu věnovanou službám 
městské dopravy právě u návrhu koncepce a budoucího rozvoje sítě linek. 

Když mluvíme o linkách ve řejné dopravy  na území Českých Budějovic a v bezprostředním okolí, 
nerozlišujeme přísně linky MHD a regionální dopravy, neboť obě slouží velmi podobnému účelu, akorát 
za administrativně odlišných podmínek. Proto si v koncepci linek dovolíme poněkud jiné rozdělení: 
� páteřní linky  – základ systému MHD v podobě frekventovaných linek v nejzatíženějších směrech, se 

strategickým významem pro organizaci veřejné dopravy ve městě;   
� městské linky  – doplněk systému MHD s jasně definovanou rolí ve městě, ale také možným přesahem 

do okolních obcí; 
� příměstské linky  – tradiční součást systému MHD, která však ve světle IDS získává větší význam pro 

okolní obce ve spojení s městem, než pro České Budějovice samotné; 
� regionální linky  – veřejná doprava organizovaná Jihočeským krajem ve vazbě na vzdálenější obce 

v okolí Českých Budějovic, která by v IDS mohla mít sice podružný, ale určitý význam i ve městě. 

V následujících kapitolách si jednotlivé skupiny linek představíme. Výchozí bod koncepce představují 
opat ření pro rok 2011 , na nichž je postavena celá návrhová část Generelu. Navrhované úpravy nejsou 
pouze reakcí na závěry přepravních průzkumů, ale vytvářejí základ budoucí podoby sítě. Na něm jsou pak 
stavěna střednědobá opatření, která již vyžadují důkladnější přípravu a koordinaci s postupem města.  

Jaké jsou základní cíle návrhu  krátkodobých opatření pro rok 2011? 
� Vyrovnání nabídky a poptávky na linkách MHD úpravou jízdních řádů či změnou trasování linek; 
� Vymezení páteřních linek MHD ze sítě MHD a podpora jejich atraktivity pro cestující; 
� Podpora časově výhodných spojení po městě, lépe konkurujících automobilové dopravě; 
� Zachování provozních nákladů na úrovni roku 2010. 

Grafické schéma sítě MHD v roce 2011 je uloženo v příloze 4.1. 

Akční plán 

 

• D01 – Příprava grafikonu pro novou podobu sítě od roku 2011 

• D02 – Prezentace krátkodobých opatření pro rok 2011 před schválením Radou města 

• M01 – Projednání návrhu krátkodobých opatření pro rok 2011 v Radě města 

• D03 – Realizace krátkodobých opatření pro rok 2011 

Předpokládaný rozvoj sítě až k horizontu roku 2020 v sobě koncentruje deset událostí . Jsou vyvolané 
přímou potřebou systému MHD, požadavkem obsloužit rozvojové území města nebo otevíráním nových 
komunikací. Události jsou seřazeny podle pravděpodobné časové posloupnosti, ta však není rozhodující. 
Každá v sobě nese počáteční podmínky její realizace, tentokrát nejen na straně Dopravního podniku,  
ale i Statutárního města.  

Jednotlivým krokům věnujeme pozornost v podrobném Akčním plánu  (samostatná 4. část Generelu), kam 
odkazují i názvy akcí plynule vložené do textu (symbol červené šipky). Detailní komentář k událostem je 
pak k dispozici v kapitole 5.3 Návrhové části Generelu. 

4. Služby městské dopravy 
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Deset událostí ovliv ňujících podobu sít ě MHD do roku 2020 

Událost 1 Sloučení linek 10 a 13 (rok 2012) 

Motiv • Zjednodušení obsluhy Pohůrky jednou linkou, zato však frekventovanější 

• Optimalizace obsluhy lokalit s nízkou poptávkou – Kaliště, Třebotovice a Grünwaldova 

Investice • Zřízení nové obousměrné zastávky Samson v ulicích L.M.Pařízka / L.B.Schneidera 

Důsledky • Změna trasy linek 6 a 10 proti návrhu roku 2011, zrušení linky 13 

• Provozní úspora až 238 km ujetých denně  

 

• D04 – Událost 1 – Projednání s Magistrátem města a předložení Radě města 

• M02 – Zahrnutí nově plánovaných zastávek do projektové přípravy nových komunikací    

• M03 – Zřízení obousměrné zastávky Samson 

• D05 – Událost 1 – Sloučení linek 10 a 13 (realizace) 

Událost 2 Minibusy na lince 12 a zkrácení její trasy (rok 2012) 

Motiv • Nahrazení standardních autobusů minibusy s nižšími provozními náklady 

• Využití nového podjezdu v Pekárenské ulici pro zkrácení trasy a cestovních časů z Husovy kolonie 

Investice • Zakoupení min. 3 vozidel typu minibus (nezapočítána provozní rezerva) 

• Zřízení provizorní zastávky U Křížku do doby výstavby Zanádražní komunikace, etapy 1.1  

Důsledky • Kombinace kratší trasy a nízkokapacitního vozidla umožní navýšit počet spojů o 60 %  

• Navýšení o 107 km ujetých denně, avšak na vrub minibusů, které mají o 25% nižší náklady  

 

• D06 – Projednání s Magistrátem města a předložení Radě města 

• M02 – Zahrnutí nově plánovaných zastávek do projektové přípravy nových komunikací    

• M04 – Zřízení obousměrné (dočasné) zastávky U Křížku 

• D07 – Minibusy na lince 12 a zkrácení její trasy (realizace) 

Událost 3 Minibusy v okolí Rudolfova (rok 2012) 

Motiv • Obsluha rostoucí suburbánní výstavby v katastru obcí Hůry, Adamov, Jivno, Hlincová Hora 

• Zavedení typu vozidla, který kapacitou a průjezdností odpovídá specifické lokalitě 

Investice • Zakoupení pravděpodobně 2 vozidel typu minibus (nezapočítána provozní rezerva) 

• Zřízení zastávek na katastru jednotlivých obcí (není součástí Plánu opatření, nacházíme se mimo ČB)  

Důsledky • Zavedení nové linky 18 dle požadavků obcí, s centrálním přestupním bodem Rudolfov, Kostel 

• Odhad ujeté vzdálenosti nelze předem stanovit, náklady budou kompenzovány z rozpočtu obcí  

 

• D92 – Program „Minibusy“ 

Událost 4 Trolejbusová tra ť Čtyři Dvory (období 2013 – 2014) 

Motiv • Výstavba trolejbusové tratě v ulicích M.Horákové a E.Rošického jako součást IPRM 

Investice • Dvě nové zastávky Větrná a Čtyři Dvory a trakční trolejové vedení ve zmíněných ulicích 

• Výstavba zastávky Multikino v ulici O.Nedbala jako náhrada za odklon linky 1 

• Zřízení zastávky Dlouhá louka (možno i provizorně) pro zajištění obsluhy lokality 

• Doplnění vozového parku minibusů min. o 2 vozidla, trolejbusů min. o 4 vozidla (bez rezervy)  

Důsledky • Změna trakce u linky 1 na trolejbusovou v úseku Máj – Nádraží, odklon a pokles počtu spojů o 20 % 

• Zavedení nových linek 13 a 21 v úsecích nepokrytých linkou 1, navíc obsloužena Dlouhá louka 

• Nárůst o 198 km ujetých denně (celkově však 484 km ujeto minibusy s nižšími náklady)  

 

• D08 – Událost 4 – Sledování stavu a harmonogramu záměru 

• D09 – Událost 4 – Příprava organizace linek, předložení Radě města a dotčeným obcím 

• M05 – Zřízení (dočasné) (konečné) zastávky Dlouhá louka 

• D10 – Událost 4 – Trolejbusová trať Čtyři Dvory (realizace) 
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Událost 5 Minibusy v centru m ěsta (období 2013 – 2014) 
 

Motiv • Zlepšení dostupnosti významných lokalit v centru, ležících však mimo komfortní dostupnost MHD 

• Napojení Husovy kolonie, Havlíčkovy kolonie a Dlouhé louky na centrum města 

Investice • Pět nových zastávek (Kubatova, Krajinská, Nám. Přemysla Otakara II., Karla IV., Senovážné nám.) 

• Doplnění vozového parku minibusů min. o 2 vozidla (bez rezervy) 

Důsledky • Prodloužení linky 21, zřízení nové linky 22   

• Zrušení linky 12, která je novou dvojící plně nahrazena  

• Nárůst o 479 km ujetých denně, vše na vrub minibusů s odhadem nákladů 40 Kč/km (rok 2010).  

 

• D11 – Událost 5 – Příprava podkladů a předložení Radě města 

• M06 – Příprava infrastruktury pro zavedení minibusů do centra města 

• M07 – Zřízení konečné zastávky Kubatova 

• D12 – Událost 5 – Minibusy v centru města (realizace) 

Událost 6 Trolejbusová tra ť Na Dlouhé louce (období 2015 – 2017) 
 

Motiv • Zvýšení podílu elektrifikované MHD v sídlištích na levém břehu Vltavy a na Lineckém předměstí 

• Snížení fixních nákladů na provozování trolejbusů (20% růst výkonů při rozšíření sítě o 1,7 km) 

Investice • Přeložka komunikace Na Sádkách a zřízení zastávky Dlouhá louka (lze spojit s privátními záměry) 

• Trakční trolejové vedení v ulicích Na Sádkách, Na Dlouhé louce a Mánesova  

• Doplnění vozového parku min. o 8 standardních trolejbusů (bez rezervy) 

Důsledky • Lokální úprava tras linek 7 a 15 a jejich převedení do elektrické trakce 

• Zřízení nové linky 17 pro obsluhu Včelné a Boršova n.Vltavou jako náhrada za zkrácenou linku 7 

• Nepatrný nárůst o 36 km ujetých denně 

 

• D13 – Událost 6 – Trolejbusová trať Na Dlouhé louce (sledovat záměr) 

• M08 – Zohlednit záměr trolejbusové tratě Na Dlouhé louce 

Událost 7 Obsluha lokality Šváb ův hrádek (období 2015 – 2017) 
 

Motiv • Obsluha individuálního bydlení v lokalitě mezi Stromovkou a Švábovým hrádkem 

• Výstavba přeložky silnice III/14539 (propojení Horákové – Litvínovická) s novým napojením lokality 

Investice • Tři nové zastávky v rozvojové lokalitě (Švábův hrádek, Trnková, Na Zlaté stoce) 

Důsledky • Odklon trasy linky 21 z ulice O.Nedbala do ulice Na Sádkách 

• Nepatrný nárůst o 37 km ujetých denně, avšak na vrub minibusů 

 

• D14 – Událost 7 – Obsluha lokality Švábův hrádek (sledovat záměr) 

• M02 – Zahrnutí nově plánovaných zastávek do projektové přípravy nových komunikací    

• M09 – Zohlednit záměr obsluhy lokality Švábův hrádek 

Událost 8 Podjezd pod vlakovým nádražím (období 2018 – 2020) 
 

Motiv • Využití nového podjezdu pod nádražím pro zkrácení trasy a cestovních časů ze Suchého Vrbného 

Investice • Trakční trolejové vedení v nově budovaném podjezdu (předpokládaná součást stavby) 

• Zřízení zastávky Nádraží v Žižkově ulici pro linky 9 a 10 

Důsledky • Zkrácení trasy linek 9 a 10 přes nový podjezd, vynecháním zastávek Plynárny a Vrbenská 

• Provozní úspora až 222 km ujetých denně 

 

• M02 – Zahrnutí nově plánovaných zastávek do projektové přípravy nových komunikací 
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Událost 9 Komer ční zóna Mladé (období 2018 – 2020) 

Motiv • Obslužnost nové obchodní zóny Mladé při jižním sjezdu z dálnice D3 

Investice • Dvě nové zastávky na stavbách Zanádražní komunikace (Za Hřbitovem, Komerční zóna Mladé) 

Důsledky • Drobná úprava linky 11 (ukončení vybraných spojů v komerční zóně) 

 

• M02 – Zahrnutí nově plánovaných zastávek do projektové přípravy nových komunikací 

Událost 10 Most Boreckého – U Trojice (období 2018 – 2020) 

Motiv • Výstavba nového přemostění Vltavy na spojnici Pražského předměstí a centra Čtyř Dvorů 

• Zkrácení trasy a cestovních časů ze sídliště Máj do Pražského předměstí i dále k nádraží 

Investice • Trakční trolejové vedení v ulicích J.Boreckého a U Trojice (spojení Husovy a Pražské třídy) 

• Doplnění zastávky Čéčova na obousměrnou 

Důsledky • Změna trasy linek 5 a 14, zrušení linky 41, přizpůsobení ostatních linek na úrovni jízdního řádu 

• Minimální nárůst o 28 km ujetých denně  

 

• M02 – Zahrnutí nově plánovaných zastávek do projektové přípravy nových komunikací 

4.1.1 Páteřní linky 

Termín „páte řní linky“  vystihuje základní síť MHD, obsluhující nejvýznamnější přepravní vztahy ve městě. 
Cestující je vnímají jako základ veřejné služby, orientují se podle nich při cestování po městě a očekávají 
přehlednou trasu, rychlou přepravu a krátké intervaly. 

V návrhu páteřních linek usilujeme o jejich zřetelnější vyčlenění ze sítě MHD, abychom zlepšení dopravní 
obslužnosti města namířili do oblasti, která osloví nejv ětší podíl cestujících . Pokud Dopravní podnik 
uvažuje o zvýšení komfortu cestování nasazováním bezbariérových a kapacitních vozidel, měl by se 
soustředit zejména na páteřní linky. Pokud přemýšlí o optimalizaci jízdních řádů a jejich provázanosti,  
je vhodné začít právě u páteřních linek. Když město České Budějovice připravuje investice do infrastruktury 
(trolejbusové tratě, vybavení zastávek, řízení dopravy s preferencí MHD apod.), opět by mělo sledovat 
zejména trasy páteřních linek. Páteřní linky tedy znamenají prioritu rozvoje ve řejné dopravy  ve městě. 

Koncepci páte řních linek  v Českých Budějovicích 
můžeme shrnout do bodů: 
� Celkem 6 linek ve všech důležitých přepravních 

relacích (jejich trasy jsou představeny dále); 
� Přednostní využití elektrické trakce (4 ze 6 linek 

jsou trolejbusové); 
� Koncentrace pozornosti cestujících (výhodná 

trasa, krátké a pravidelné intervaly); 
� Taktový jízdní řád ve všech obdobích dne i týdne 

(snadno zapamatovatelné odjezdy); 
� Ve špičce pracovního dne minimálně 6 spojů za 

hodinu (odpovídá intervalu maximálně 10 min.); 
� Minimum souběžných jízd v peážních úsecích 

(pravidelné střídání spojů zkrátí peážní interval). 
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Páteřní linky – návrh od roku 2011 

Linka 1 Haklovy Dvory – Máj M.Horákové – Václava Talicha – Výstaviště – Poliklinika Sever – Senovážné náměstí – 
Nádraží – Rudolfovská-U Sirkárny – Nové Vráto – Vráto – Rudolfov – Hlincová Hora 

Linka 2 Borek – Nemanice – Hřbitov – Budvar – Družba-IGY – Poliklinika Sever – Senovážné náměstí – Poliklinika Jih 
– U Nemocnice – Papírenská-točna / Náměstí Bratří Čapků 

Linka 3 Máj A. Barcala – Šumava – Univerzita – Výstaviště – Poliklinika Sever – Senovážné náměstí – Nádraží 
 

Linka 5 Máj A. Barcala – Václava Talicha – Vltava střed – Strakonická – Družba-IGY – Palackého náměstí – Nádraží  
– Senovážné náměstí – Poliklinika Jih – Nemocnice – Náměstí Bratří Čapků – Rožnov 

Linka 9 České Vrbné – Globus – Vltava – Vltava střed – Strakonická – Družba-IGY – Poliklinika Sever – Senovážné 
náměstí – Nádraží – Vrbenská – Suché Vrbné 

Linka 11 Strakonická & Pražské sídliště – Družba-IGY – Poliklinika Sever – Jeronýmova – Nádraží – Mladé – Nové 
Hodějovice – Staré Hodějovice 

Schéma páte řních linek MHD v Českých Bud ějovicích od roku 2011 
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Podrobný komentář k návrhu páteřních linek pro rok 2011 je součástí kapitoly 2.2 Návrhové části.  
Na tomto místě zmíníme jen zásadní úpravy, které nabídku páteřních linek pro cestující utvářejí: 
� Linky 1, 3 a 9  mění proti současnosti pouze jízdní řád. Na základě přepravních průzkumů je linka 3 

posílena až o 20 % spojů, na lince 9 klesá interval na špičkových 7,5 minuty proti dnešním 12 minutám. 
� Linka 2  je napřímena mezi Poliklinikou Sever a Senovážným náměstím, nezajíždí tedy k nádraží. 

Úprava je vyvolána jednak problémy s nevyrovnaným využitím spojů v různých částech trasy, a také 
potřebou zrychlit významný severojižní přepravní vztah. Zrušené spojení k Nádraží je zajištěno jinou 
páteřní linkou 5 (v silnějším směru z Rožnova), resp. přestupem (ve slabším směru z Nemanic). 

� Linka 5  v sobě spojuje celou trasu současné linky 17 a jižní úsek linky 2. Zároveň v principu nahrazuje 
dřívější linku 15, zrušenou v prosinci 2009. Linka 5 zajišťuje výhradně také obslužnost lokality 
Palackého náměstí po odklonu linky 11. 

� Linka 11  vzniká sloučením tras současných linek 11 a 12 s poměrně slabým využitím. Trasována je 
přes Mariánské náměstí a Polikliniku Sever. V Pražském sídlišti jde o jedinou linku, díky krátkým 
intervalům a trase přes centrum však dostačující. 

Linka 5 vzniká jako spojení n ěkolika sou časných linek do jedné frekventované. Spole čně s linkou 2 výrazn ě 
zlepšuje dostupnost Polikliniky Jih a nemocnice, kam bude možné dojet bez p řestupu  také ze Strakonické či 
Pekárenské ulice. 

 

 

 

Následující tabulka potvrzuje, že nejdelší špi čkový interval  na všech páteřních linkách bude 10 minut , 
v případě linek 3 a 9 i kratší. V pracovních dnech mimo špičku by se měl interval pohybovat kolem 15 minut 
a obecně musí být vždy maximálně 30 minut. Doby čekání na zastávkách lze dále snížit pomocí taktového 
jízdního řádu s pravidelným střídáním spojů ve společných úsecích (viz kapitolu 4.3). Údaje za období 
špičky odpovídají časovým rozmezím (5–8h, 13–17h), období sedla pak intervalu (8–13h, 17–19h), noc je 
pro celý týden společná (20–24h).   

Přehled interval ů na páte řních linkách ve vybraných částech dne a všech typech provozu 

Linka Pracovní den školní Pracovní den prázdninový Víkend 

 Špička Sedlo Špička Sedlo Den Noc 

Linka 1 10 min. 20 min. 12-15 min. 20 min. 30 min. 30 min. 

Linka 2 10 min. 15 min. 12 min. 15 min. 20 min. 30 min. 

Linka 3 5 min. 7,5 min. 6 min. 10 min. 12 min. 15 min. 

Linka 5 10 min. 15 min. 12 min. 15 min. 20 min. 30 min. 

Linka 9 7,5 min. 15 min. 12 min. 15 min. 20 min. 30 min. 

Linka 11 10 min. 15 min. 12 min. 20 min. 30 min. 30 min. 
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Do konce návrhového období bude síť páteřních linek relativně stabilizovaná.  
� Podoba linky 1  se zásadně změní s výstavbou trolejbusové tratě Čtyři Dvory v ulicích Milady Horákové 

a Evžena Rošického, kdy linka bude zkrácena na úsek mezi sídlištěm Máj a nádražím. Ostatní úseky 
budou nahrazeny linkami 13 a 21. Interval nově trasované „jedničky“ bude muset být dočasně 
prodloužen na špičkových 15 minut, neboť stavba trati předstihne očekávaný rozvoj areálu 
čtyřdvorských kasáren, zatímco stávající zastávky v ulici Oskara Nedbala budou opuštěny.  

� Linka 5  projde změnou až v okamžiku otevření nového přemostění Vltavy v ulici U Trojice. Trasa pak 
bude do této ulice odkloněna, celkově napřímena mezi Pražským předměstím a sídlištěm Máj, nově 
obslouží zastávky TESCO a Čéčova. 

� Zkrácení trasy čeká i linku 9  po realizaci podjezdu pod nádražím (3. etapa Zanádražní komunikace).  
Ze Suchého Vrbného bude linka od zastávky Pětidomí vedena přímo k Nádraží. 

� Linku 11  může ovlivnit vznik nové komerční zóny Mladé, kterou navrhuje územní plán v okolí jižního 
sjezdu dálnice D3. V lokalitě vzniknou nové zastávky a místo pro ukončení vybraných spojů. 

Páteřní linky – o čekávaný stav v roce 2020 

Linka 1 Máj A.Barcala – Máj M.Horákové – Čtyři Dvory – Výstaviště – Poliklinika Sever – Senovážné náměstí – 
Nádraží 

Linka 2 Borek – Nemanice – Hřbitov – Budvar – Družba-IGY – Poliklinika Sever – Senovážné náměstí – Poliklinika Jih 
– Samson – U Nemocnice – Papírenská-točna / Náměstí Bratří Čapků 

Linka 3 Máj A. Barcala – Šumava – Univerzita – Výstaviště – Poliklinika Sever – Senovážné náměstí – Nádraží 
 

Linka 5 Máj A. Barcala – Václava Talicha – TESCO – Družba-IGY – Palackého náměstí – Nádraží  – Senovážné 
náměstí – Poliklinika Jih – Nemocnice – Náměstí Bratří Čapků – Rožnov 

Linka 9 České Vrbné – Globus – Vltava – Vltava střed – Strakonická – Družba-IGY – Poliklinika Sever – Senovážné 
náměstí – Nádraží – Suché Vrbné 

Linka 11 Strakonická & Pražské sídliště – Družba-IGY – Poliklinika Sever – Jeronýmova – Nádraží – Mladé – Komerční 
zóna Mladé – Nové Hodějovice – Staré Hodějovice 

4.1.2 Městské linky 

Pod pojmem „m ěstské linky“  uvádíme doplňkovou síť MHD, dotvářející páteřní trasy. Jde o linky 
obsluhující méně zatížené přepravní vztahy, ať už mluvíme o linkách do menších městských čtvrtí, 
průmyslových zón nebo linkách tangenciálních, které nezajíždějí do centra města. Přestože řada těchto 
linek historicky přesahuje hranice města a pokračuje dále do okolních obcí, zůstává hlavní význam linky 
stále v obsluze vnitroměstských vztahů. Tím se městské linky liší od příměstských, představených dále. 

Také v případě městských linek platí zásada o maximálně přehledné trase a srozumitelném jízdním řádu. 
Samozřejmě již nelze počítat s tak krátkými intervaly, jako v případě páteřních linek, přesto by většina 
městských linek měla dosáhnout na špičkový interval 15 minut . Pokud tomu tak není, je na místě zvážit: 
� nasazení méně kapacitních vozidel, pokud má být linka v provozu celodenně a celotýdenně; nebo 
� omezení provozu pouze na části pracovního dne, neboť v ostatních obdobích je poptávka velmi slabá. 

V každém případě by mělo platit, že špičkový interval městské linky by neměl být delší než 30 minut a 
v ostatních obdobích dne by měl být k dispozici alespoň jeden spoj za hodinu. 
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Městské linky – návrh od roku 2011 

Linka 6 Hosín – Hrdějovice – Kněžské Dvory – Družba-IGY – Poliklinika Sever – Nádraží – Vrbenská – Kovárna – 
Dobrá Voda 

Linka 7 Máj A.Barcala – Dubenská – Univerzita – Výstaviště – Poliklinika Jih – Samson – Nemocnice – Náměstí Bratří 
Čapků – Včelná – Boršov nad Vltavou – Vrábče 

Linka 8 Máj A. Barcala – Václava Talicha – Vltava střed – Strakonická – Budvar – Hřbitov – Okružní – Nové Vráto – 
Rudolfovská-U Sirkárny – Nádraží  

Linka 10 Kaliště – Třebotovice – Pohůrka – Aloise Kříže – Vrbenská – Nádraží – Senovážné náměstí – Poliklinika Jih – 
Nové Roudné – Roudné – Vidov 

Linka 12 Havlíčkova kolonie (u trati) – Malý jez – Čechova – Nádraží – Rudolfovská-U Sirkárny – Husova kolonie – 
Slévárenská 

Linka 13 Papírenská-točna – U Nemocnice – Grünwaldova – Senovážné náměstí – Nádraží – Edvarda Beneše – 
Pohůrka - Srubec 

Linka 14 Vltava – Výstaviště – Poliklinika Sever – Jeronýmova – Rudolfovská-U Sirkárny – Nové Vráto 
 

Linka 15 Vltava – U Parku – Václava Talicha – Šumava – Univerzita – Výstaviště – Poliklinika Jih – Samson –  
U Nemocnice – Papírenská-točna 

Linka 53 Máj A. Barcala – Šumava – Univerzita – Výstaviště – Poliklinika Sever – Jeronýmova – Nádraží – Senovážné 
náměstí – Poliklinika Jih – Samson – Nemocnice – Náměstí Bratří Čapků  

Linka 59 Vltava – Vltava střed – Strakonická – Družba-IGY – Poliklinika Sever – Senovážné náměstí – Nádraží –Suché 
Vrbné 

Přehled úprav na městských linkách popisuje změny oproti roku 2010. U linek dále neuvedených se mění 
pouze jízdní řád v důsledku jiných navrhovaných úprav. Linky 16 a 19 pak náležejí do kategorie 
příměstských linek. Pro detailní vysvětlení odkazujeme na kapitolu 2.3 Návrhové části. 
� Linka 6  je ve směru od Kněžských Dvorů ze Senovážného náměstí odkloněna na Dobrou Vodu, kde 

nahrazuje stávající linku 19. Propojují se tak oblasti s velmi podobnou přepravní poptávkou, což 
napomůže konstrukci jízdního řádu a přehlednosti pro cestující. 

� Linka 12  je v úseku Nádraží – Pražské sídliště nahrazena linkou 11, proto je z Havlíčkovy kolonie 
odkloněna do Husovy kolonie a vybrané spoje dále na Slévárenskou. 

� Linka 14 je převedena do autobusové trakce. Ve směru z Vltavy je od zastávky Poliklinika Sever 
odkloněna do Rudolfovské třídy, kterou pokračuje přímo až do Nového Vráta. Vzniká tak zcela nové 
přímé spojení centra a východu města, nabízené v přepravních špičkách pracovního dne. Spojení 
nabude na významu po zavedení trolejbusové linky 1, kdy Rudolfovská třída za viaduktem ztratí přímé 
spojení s centrem města. Nahrazena je tím také původní autobusová linka 5. 

� Linka 15 je obnovena na základech původní trolejbusové linky stejného čísla, nově však nabízí 
rychlejší tangenciální spojení s Poliklinikou Jih a nemocnicí trasou vedenou po ulici Na Dlouhé louce. 

� Noční linky 53 a 59 jsou navrženy pro obnovení provozu v podobě z let 2004 až 2009. Náklady na 
jejich pravidelný celotýdenní provoz lze čerpat z úspor v denních linkách MHD. 

Do roku 2020 pak očekáváme zásahy do městských linek, pramenící z událostí v síti MHD: 
� Linky 10 a 13  budou sloučeny do jedné společné trasy linky 10, což výrazně zefektivní její provoz. 
Číslo 13 se však zanedlouho objeví znovu, tentokrát jako náhrada východního úseku linky 1 po 
zprovoznění trolejbusové tratě Čtyři Dvory. Nová trolejbusoví linka 1 totiž bude ukončena u Nádraží.  

� Linka 12 bude nejprve odkloněna do nového podjezdu v Pekárenské ulici, aby následně mohla být 
včleněna do subsystému minibusových linek 21 a 22 , které Havlíčkovu i Husovu kolonii propojí přímo 
s centrem města a levým břehem Vltavy. Linkou 21 bude obsloužena i Dlouhá louka, Zavadilka a 
Haklovy Dvory (náhrada dnešní autobusové linky 1) a později rovněž nová výstavba Švábova hrádku. 

� Linky 7 a 15  čeká přesun do trolejbusové trakce po výstavbě trati Na Dlouhé louce. Na území města již 
trasa odpovídá návrhu pro rok 2011, úsek linky 7 do Včelné a Boršova nad Vltavou bude nahrazen 
příměstskou linkou.  
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Městské linky – o čekávaný stav v roce 2020 

Linka 6 Hosín – Hrdějovice – Kněžské Dvory – Družba-IGY – Poliklinika Sever – Nádraží – Vrbenská – Kovárna – 
Dobrá Voda – Třebotovice – Kaliště 

Linka 7 Máj A.Barcala – Šumava – Univerzita – Výstaviště – Dlouhá louka – Poliklinika Jih – Samson – Nemocnice – 
Náměstí Bratří Čapků 

Linka 8 Máj A. Barcala – Václava Talicha – Vltava střed – Strakonická – Budvar – Hřbitov – Okružní – Nové Vráto – 
Rudolfovská-U Sirkárny – Nádraží  

Linka 10 Srubec – Pohůrka – Aloise Kříže – Nádraží – Senovážné náměstí – Grünwaldova – Samson – Nové Roudné 
– Roudné – Vidov 

Linka 13 Žižkova – Nádraží – Rudolfovská-U Sirkárny – Nové Vráto – Vráto – Rudolfov 
 

Linka 14 Vltava – TESCO – Družba-IGY – Poliklinika Sever – Jeronýmova – Rudolfovská-U Sirkárny – Nové Vráto – 
Rudolfov 
 

Linka 15 Vltava – U Parku – Václava Talicha – Šumava – Univerzita – Výstaviště – Dlouhá louka – Poliklinika Jih – 
Samson – U Nemocnice – Papírenská-točna 

Linka 21 Haklovy Dvory – Máj M.Horákové – Dubenská – Švábův hrádek – Dlouhá louka – Náměstí Přemysla Otakara 
II. – Senovážné náměstí – Nádraží – Čechova – Malý jez – Havlíčkova kolonie (u trati) 

Linka 22 Kubatova – Náměstí Přemysla Otakara II. – Senovážné náměstí – Nádraží – Skuherského – Husova kolonie – 
Slévárenská 

Linka 53 Máj A. Barcala – Šumava – Univerzita – Výstaviště – Poliklinika Sever – Jeronýmova – Nádraží – Senovážné 
náměstí – Poliklinika Jih – Samson – Nemocnice – Náměstí Bratří Čapků  

Linka 59 Vltava – Vltava střed – Strakonická – Družba-IGY – Poliklinika Sever – Senovážné náměstí – Nádraží –Suché 
Vrbné 

4.1.3 Příměstské linky 

Do kategorie příměstských linek  řadíme linky, jejichž hlavní role se odehrává z hranicemi města, pro 
obsluhu sousedních obcí. Charakter těchto linek je odlišný od městských, neboť jízdní řád je konstruován 
primárně dle požadavků obcí. Kategorie příměstských linek je záměrně oddělena od linek městských, aby 
DPmČB získal větší volnost při jednání s obcemi a mohl nabídnout jízdní řády „na míru“, aniž by „poškodil“ 
své zájmy na území města (pravidelný interval, návaznost spojů apod.). 

Další významný rozdíl vidíme v budoucím zavedení integrovaného systému veřejné hromadné dopravy 
osob. Ten očekává sjednocení nabídky veřejné dopravy na území českobudějovického regionu v úrovni 
tarifu i organizace sítě. Pak jsou příměstské linky připravené pro vstup do režimu regionální dopravy. 
Dopravci na těchto linkách se samozřejmě mohou lišit a jedním z nich může být i DPmČB, který tak může 
nadále provozovat své linky v nezměněném rozsahu.  

Příměstské linky – návrh od roku 2011 

Linka 4 Hluboká nad Vltavou – Hosín – Hrdějovice – Kněžské Dvory – Družba-IGY – Nádraží 

Linka 16 Mokré – Šindlovy Dvory – Litvínovice – Senovážné náměstí – Nádraží 

Linka 19 Nové Homole – Homole – Planá – Letiště – Senovážné náměstí – Nádraží 

Od roku 2011 bude seznam příměstských linek obsahovat tři položky: 
� Linka 4  v nezměněné podobě, která již po dobu existence IDS vznikla za účelem příměstské dopravy. 
� Linka 16 , zkrácená proti současnému stavu do zastávky Nádraží. 
� Linka 19  vedená nově mezi Novými Homolemi a Nádražím jako náhrada za současný úsek linky 6. 
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Do roku 2020 by skupinu příměstských linek mohly rozšířit: 
� Linka 17  jako reziduum po lince 7, která však po převedení na trolejbusový provoz ztratí možnost 

obsluhovat úsek mezi Náměstím Bratří Čapků a Boršovem nad Vltavou. 
� Linka 18 jako rozšíření služeb veřejné dopravy do dalších obcí v bezprostředním okolí Českých 

Budějovic, konkrétně na katastru obcí Hůry, Adamov, Jivno a Hlincová Hora. 

Příměstské linky – o čekávaný stav v roce 2020 

Linka 4 Hluboká nad Vltavou – Hosín – Hrdějovice – Kněžské Dvory – Družba-IGY – Nádraží 

Linka 16 Mokré – Šindlovy Dvory – Litvínovice – Senovážné náměstí – Nádraží 

Linka 17 Vrábče/Březí – Boršov nad Vltavou – Včelná – Náměstí Bratří Čapků 

Linka 18 „Pod Babou“ – Hůry – Adamov – Rudolfov – Hlincová Hora 

Linka 19 Nové Homole – Homole – Planá – Letiště – Senovážné náměstí – Nádraží 

4.1.4 Regionální linky 

Koncepce regionálních linek na úrovni generelu nebyla Jihočeským krajem dosud zpracována. Přesto však 
v Generelu městské dopravy toto téma otevíráme, abychom navrhli způsob organizace regionálních 
linek na území m ěsta . I regionální linky totiž mohou napomoci v dopravní obsluze města samotného. 

Při zavádění IDS je běžné, že v okolí velkých měst se regionální linky transformují do podoby blízké MHD – 
získávají uživatelsky srozumitelná čísla, pravidelné intervaly a přehledné trasy. Nabývají tak vlastností 
příměstských linek, jak jsme si je představili výše. V kapitole 4 Návrhové části Generelu je specifikováno, 
jak se tyto pozměněné regionální linky mohou účastnit na dopravě uvnitř města. Prvním krokem je jejich 
sjednocení do svazků, jak popisují číselné  řady regionálních linek v tabulce . Pro řadu linek je pak 
typické jednotné vedení na území města – podobně jako očekáváme u MHD. Cestující pak nebude 
odlišovat, zda jede ze Zavadilky městskou linkou číslo 21 či regionální linkou 100. Více v příloze 4.4. 

Řady regionálních linky – o čekávaný stav v roce 2020 

Řada 100 Autobusové nádraží – Palackého náměstí – Mariánské náměstí – Výstaviště – Jihočeská univerzita / Haklovy 
Dvory / Vltava (od hranice města dále ve směru Dubné, Žabovřesky, Čejkovice, Hluboká n.Vlt.) 

Řada 110 Autobusové nádraží – Mariánské náměstí – Strakonická – Vltava 
(od hranice města dále ve směru Prachatice, Vodňany, Týn nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou) 

Řada 120 Autobusové nádraží – Mariánské náměstí – Budvar – Nemanice 
(od hranice města dále ve směru Soběslav, Dolní Bukovsko, Ševětín) 

Řada 130 Autobusové nádraží – Budvar – Hřbitov – Nemanice 
(od hranice města dále ve směru Dobřejovice, Jelmo, Kolný)  

Řada 140 Autobusové nádraží – Rudolfovská-U Sirkárny – Nové Vráto 
(od hranice města dále ve směru Třeboň, Lišov, Zvíkov, Zaliny) 

Řada 150 Autobusové nádraží – Vrbenská – Pohůrka 
(od hranice města dále ve směru Borovany, Ledenice) 

Řada 160 Autobusové nádraží – Dopravní podnik – Mladé – Nové Hodějovice 
(od hranice města dále ve směru Trhové Sviny, Strážkovice) 

Řada 170 Autobusové nádraží – Dukelská – Samson – Nové Roudné 
(od hranice města dále ve směru Římov, Boršov nad Vltavou) 

Řada 180 Autobusové nádraží – U Soudu – Nemocnice – Náměstí Bratří Čapků 
(od hranice města dále ve směru Kaplice, Český Krumlov, Kamenný Újezd) 

Řada 190 Autobusové nádraží – U Soudu – Autocamping 
(od hranice města dále ve směru Holubov, Křemže, Lipí) 
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Návrh regionální dopravy na území města představuje celkem 54 zastávek veřejné autobusové dopravy, 
z nichž pět tvoří tzv. přestupní zastávky . Jsou to zastávky s vysokým obratem cestujících, kde jsou MHD 
a regionální doprava rozděleny na samostatná zastávková stání, avšak sdružená podél jedné fyzické hrany 
komunikace a pod společným názvem. Následující tabulka poskytuje souhrnná data o jejich využití. 

Přestupní zastávky IDS a jejich využití 

Přestupní zastávka Počet spoj ů na linkách ve řejné dopravy v zastávce (obousm ěrně) 

 Spoje MHD v IDS Regionální spoje v IDS Spoje mimo IDS 

Mariánské náměstí 627 173 56 

U Soudu 553 145 0 

Strakonická-Möbelix 622 72 0 

Výstaviště 622 73 0 

Nemocnice 274 105 0 

Akční plán 

 

• M10 – Přestupní zastávky městské a regionální dopravy 

• M11 – Koncepce regionálních linek na území města 

4.2 Časová a prostorová dostupnost 

V první kapitole jsme se věnovali základu služby městské dopravy – cestování z bodu A do bodu B. Pakliže 
již v této otázce máme vyjasněnou koncepci, můžeme pokročit dále – kde body A a B umístit , aby byly 
dobře dostupné pro uživatele, a jak ošet řit cestu z bodu A do bodu B , aby byla časově výhodná a 
motivovala cestující k využití městské dopravy. Na tyto otázky se nyní pokusíme odpovědět. 

4.2.1 Zlepšení dostupnosti území města 

Závěry prostorové analýzy (kapitola 2.3) a navržený rozvoj sítě do roku 2020 (kapitola 4.1) s sebou nesou 
řadu podnětů pro vznik nových zastávek MHD  nebo změnu polohy těch současných. Ve stručnosti si 
nejvýznamnější inovace připomeneme v následujícím přehledu. Podkladem nám bude mapový zákres 
uložený v příloze 4.5, větší podrobnost pak poskytne kapitola 5.2 Návrhové části Generelu. 

Mapový vý řez      Návrh zastávek 
 • Zastávka Zavadilka – V Boru  zlepšuje dostupnost rozvojové lokality 

individuálního bydlení – reaguje na zjištění prostorové analýzy 

• Zastávka U Rozvodny  zlepšuje dostupnost severního okraje sídliště Máj – 
opět reaguje na zjištění prostorové analýzy 

• Obě zastávky souvisejí se záměrem rekonstrukce ulice Evžena Rošického 

• Obě zastávky budou výhledově obsluhovány minibusovou linkou 21 
z Haklových Dvorů přes sídliště Máj a Výstaviště do zastávky Dlouhá 
louka, později dále do historického jádra města, k nádraží a do Havlíčkovy 
kolonie 
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 • Zastávky Větrná  a Čtyři Dvory  jsou zřízené pro obsluhu rozvojové lokality 
čtyřdvorských kasáren, kde vznikne nové čtvrťové centrum. Obsluhovány 
budou novou trolejbusovou linkou 1. 

• Zastávka Multikino  zlepšuje dostupnost MHD v jádru sídliště, zároveň 
kompenzuje odklon linky 1 z ulice Oskara Nedbala do ulice Evžena 
Rošického – reguje na změnu organizace linek. Zastavovat zde budou 
všechny linky projíždějícím daným úsekem (výhledově 3, 5, 7, 8). 

• Realizace všech tří nových zastávek se předpokládá současně 
s trolejbusovou tratí Čtyři Dvory 

 • Zastávky Švábův hrádek , Trnková a Na Zlaté stoce  zlepšují dostupnost 
rozvojové lokality individuálního i kolektivního bydlení – reagují na zjištění 
prostorové analýzy a očekávaný růst významu oblasti 

• Všechny zastávky budou výhledově obsluhovány minibusovou linkou 21, 
která bude ve směru z Haklových Dvorů odkoněna do ulice Na Sádkách a 
dále pokračovat ve směru Dlouhá louka, historické jádro města, nádraží a 
Havlíčkova kolonie 

• Realizace je možná po dokončení přeložky silnice III/14539 (propojení 
Horákové – Litvínovická), alespoň v dílčí části na katastru města 

 

 • Zastávka Dlouhá louka  řeší chronický problém dostupnosti MHD v této 
lokalitě (nákupní příležitosti, sportoviště a volnočasové aktivity) – reaguje 
na zjištění prostorové analýzy 

• V první fázi je zastávku možné zřídit provizorně v blízkosti obchodního 
domu Kaufland, obsluhovat ji bude nová minibusová linka 21 z Haklových 
Dvorů a sídliště Máj, později prodloužená do historického jádra města, 
k nádraží a do Havlíčkovy kolonie 

• Definitivní řešení přichází s výstavbou trolejbusové trati Na Dlouhé louce, 
která bude využívat přeložku ulice Na Sádkách s nově vystavěnými 
zastávkami v obou směrech. Obsluhu rozšíří trolejbusové linky 7 a 15.  

• Význam lokality dále zvýší plánovaná stavba Centra Dlouhá louka 

 

 • Zastávka Kubatova  vzniká za účelem zlepšení dostupnosti stávající 
lokality (bydlení, školy) a reaguje na zjištění prostorové analýzy 

• Ukončena zde bude minibusová linka 22, která napojí řešenou lokalitu na 
historické jádro města, nádraží a Husovu kolonii. 

• Realizace je možná po zavedení provozu minibusů v historickém jádru 
města. 

 

 • Zřízení zastávek Krajinská , Náměstí Přemysla Otakara II. a Karla IV.  
vychází ze záměru zpřístupnit historické jádro města pro veřejnou 
dopravu. Námět je podpořen zjištěním prostorové analýzy, která 
poukazuje na zhoršenou dostupnost západní části území. 

• Zastávky budou obsluhovány dvěma minibusovými linkami, které zajistí 
plnohodnotnou dostupnost historického jádra z více směrů. Společný 
interval linek bude ve špičkových hodinách dosahovat 10 minut. 

• Linka 21 napojí území na levý břeh Vltavy (Dlouhá louka, Švábův hrádek, 
sídliště Máj, Haklovy Dvory), nádraží a Havlíčkovu kolonii 

• Linka 22 obslouží také Pražské sídliště (Kubatova) a Husovu kolonii.   

• Záměr je možné realizovat po zřízení dalších zastávek na trase linek. 
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 • Vznik nové zastávky Žižkova , doplnění zastávky Senovážné nám ěstí-
pošta  a úpravy v dopravním uzlu Nádraží  vycházejí z návrhu IPOD pro 
zlepšení dostupnosti veřejné dopravy v okolí Lannovy třídy, 
nejvýznamnější pěší osy města. 

• Realizace závisí na postupu statutárního města, očekávat ji lze v roce 
2012 

• Návrh je doplněn zastávkou Senovážné nám ěstí  jako součástí záměru 
obsluhy historického jádra města (zastávka vzniká jako přestupní místo 
z běžných linek MHD na minibusové linky 21 a 22) 

 • Zastávka U Křížku  vzniká jako náhrada za zrušenou zastávku Pekárenská 
– U Křížku po přesměrování linky z Husovy kolonie 

• Reakce na rekonstrukci podjezdu v Pekárenské ulici, který nově umožní 
vedení linky 12 v kratší trase a s lepšími cestovními časy 

• Zřízení zastávky je vhodné zahrnout do projektu tzv. Zanádražní 
komunikace (přeložka sil. II/156 a II/157, etapa 1.1), do té doby 
doporučujeme zřízení dočasné zastávky na stejném místě 

• Realizace je možná po rekonstrukci podjezdu v Pekárenské ulici. 

 

 • Zastávka Samson  vzniká jako nový přestupní bod pro autobusovou linku 
10 v relaci Nové Roudné – Grünwaldova – Nádraží na linky vedené 
Lidickou třídou (2, 5, 7, 15) 

• Zastávka leží v zóně komfortní dostupnosti hlavního vchodu do areálu 
českobudějovické nemocnice 

• Zároveň doplňuje chybějící zastávkové stání Samson ve směru z centra 
pro trolejbusovou linku 2 a autobusovou linku 15 

• Zastávka je nutnou součástí záměru sloučení linek 10 a 13 do jedné 
frekventovanější linky 

• Realizaci je možné zahájit bez odkladu. 

 

 • Zastávky Děkanská pole  a Otokara B řeziny  řeší dostupnost nové 
výstavby rodinného bydlení – reagují na zjištění prostorové analýzy. 

• Obě zastávky jsou umístěny na přeložce silnice III/15529 „Nová Plavská“, 
která nahradí dnešní trasu Plavské ulice 

• Jiný způsob obsluhy lokality, např. speciální minibusovou linkou, je 
ekonomicky neprůchodný vzhledem k nízké poptávce 

• Realizace proběhne s největší pravděpodobností až po roce 2020, do 
tohoto horizontu bude zahájena projekční příprava  

 

 • Zastávky Za Hřbitovem  a Komer ční zóna Mladé  řeší obsluhu 
předpokládané obchodní zóny podél Zanádražní komunikace, neboli 
jižního přivaděče dálnice D3. 

• V zastávce Komer ční zóna Mladé budou ukončeny vybrané spoje linky 
11 pomocí okružní křižovatky a vymezeného stání po dobu odstávky. 

• Zastávkou Za Hřbitovem budou projíždět všechny spoje linky 11 do 
komerční zóny či Nových Hodějovic. 

• Realizace je závislá na projektu Zanádražní komunikace a rozvoji 
zástavby v řešené lokalitě.   
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• M02 – Zahrnutí nově plánovaných zastávek do projektové přípravy nových komunikací 

• M21 – Nové zastávky a trasy MHD v územním plánu 

• M22 – Zlepšení dostupnosti MHD na Zavadilce 

• M23 – Zřízení zastávky Multikino na sídlišti Máj 

4.2.2 Preference MHD v řízení a organizaci dopravy 

Pod pojmem „preference MHD“  vidí běžný cestující většinou razantní opatření na městských ulicích, 
například vyhrazené jízdní pruhy nebo úplný zákaz vjezdu do oblasti s výjimkou veřejné dopravy. Této 
kategorii však mohou předcházet „méně viditelná“ opatření na poli řízení dopravy nebo drobnějších 
organizačních opatření. Proto se v následujícím textu budeme věnovat odděleně preferenci MHD na úrovni 
řízení dopravy  a na úrovni prostorové organizace dopravy .  

Společným mottem takové preference MHD je, že plynulost MHD neovlivňuje samotná přítomnost jiných 
automobilů v ulicích, ale jejich nadměrné množství, vytvářející kongesce . Proto je nutné řešit  přednostně 
tato kongesční místa, než se soustředit na úplnou segregaci MHD od jiných druhů dopravy. Tímto 
postupem se vydal i projekt IPOD, ze kterého v Generelu vycházíme. 

Když mluvíme o řízení dopravy ve městě, budeme se soustředit na světelné řízení křižovatek (SSZ).  
Ostatní pokročilé formy řízení nejsou zatím v Českých Budějovicích rozvinuté. Pokud má být městská 
doprava na těchto křižovatkách preferována, je důležité, aby byla součástí signálních plánů křižovatek a 
vozidla na nich byla včas a správně detekována. K tomu slouží například technologie DSRC (kapitola 5.3). 
Řídící systém křižovatky pak nejen zohledňuje polohu vozidla vůči křižovatce, ale je také schopen 
vyhodnotit oprávněnost („Jaké zpoždění?“) či způsob preference („Jakým směrem?“). 

Preference MHD  na světelně řízených křižovatkách může být absolutní , kdy vozidlo dostává signál volno 
ihned a většinou nemusí v křižovatce zastavit. To lze realizovat jen v křižovatkách, které: 
� nejsou na hranici své kapacity (většinou křižovatky mimo centrum – vně městského okruhu);  
� mají dominantní směr totožný s MHD (křižovatky s nižší funkční skupinou místní komunikace);  
� jedná se o samostatné světelně řízené přechody pro chodce.    

V ostatních případech volíme preferenci podmín ěnou , ve vztahu k aktuálním intenzitám dopravy, 
zpoždění spoje nebo přítomnosti dalších vozidel MHD v křižovatce. Tato „lehká forma“ umožní například:    
� prodloužení aktuální fáze volno, pokud se vozidlo blíží ke křižovatce a standardní dobu by nestihlo; 
� zkrácení doby cyklu (trvání jednotlivých fází) pro minimalizaci čekání vozidla v křižovatce;  
� změna pořadí fází pro upřednostnění fáze, na kterou čeká vozidlo MHD. 

Realizace takové preference je prakticky „neviditelná“ pro všechny účastníky silničního provozu – vyžaduje 
jen instalaci spolehlivé detekce vozidel a přizpůsobení signálních plánů křižovatek. Na druhou stranu však 
jen částečně řeší problémy, se kterými se MHD potýká.  

Závažnější problémy vyžadují také komplikovanější řešení. K popsaným principům řízení dopravy se 
přidávají vhodná opatření v prostorové organizaci dopravy . Tento způsob preference pak může být 
mnohem účinnější, avšak pro jiné uživatele má již restriktivní povahu. Pro potřeby Generelu jsou však tyto 
úpravy rozhodující, proto zde zmíníme nejdůležitější výstupy projektu IPOD, který se jimi zabýval.  

Zároveň odkazujeme na program „Koridory m ěstské dopravy“  (kapitola 6.1), který preferenci 
představuje ve světle dalších podpůrných opatření na trase nejzatíženější trolejbusové linky 3.    
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Návrh IPOD pracuje s kombinací preference MHD v řízení SSZ a prostorové organizaci dopravy. 

Zdroj: IPOD, 8. část Souhrn projektu 

Křižovatka Pražská × Strakonická : Konvenční preference na SSZ zde může být posílena zřízením 
druhého jízdního pruhu pro levé odbočení z Pražské na Strakonickou ve směru z centra. Toto opatření 
zkrátí vzdutí před křižovatkou a navýší kapacitu odbočení bez dopadu na signální plán jako celek. 
Realizace druhého jízdního pruhu pro levé odbočení proběhne v říjnu 2010, preference na SSZ je otázkou 
zavedení vhodné technologie ve větším rozsahu křižovatek i vybavených vozidel MHD.   

Křižovatka Husova × Na Dlouhé louce : Cílem úprav je větší plynulost MHD při jízdě do centra města. 
Navržen je vyhrazený jízdní pruh pro jízdu přímo, zřízený vedle běžného jízdního pruhu ve stejném směru; 
umožňuje prioritní vjezd do křižovatky vozidlům MHD a IZS. Vyžaduje řízení speciálními signály a závisí na 
spolehlivé metodě detekce vozidel MHD (efektivní doba preference). Uspořádání jízdních pruhů před 
křižovatkou umožní najíždění do vyhrazeného pruhu přes jízdní pruh pro pravé odbočení, který není 
zatížen kongescemi. Opatření nesnižuje propustnost křižovatky, pouze přerozděluje dobu volna pro jízdu 
přímo mezi MHD a ostatní vozidla ve prospěch veřejné dopravy.  

Křižovatka Mariánské nám ěstí : Cílem úprav je zvýšení plynulosti dopravy a snížení úsekových intenzit 
dopravy v Husově třídě směrem k výstavišti a obousměrně v ulici Na Sadech. 
� Vyhrazené levé odbočení z ulice Na Sadech do Husovy třídy pouze pro vozidla MHD a IZS. Jde o 

jediné restriktivní opatření v této oblasti, díky kterému je možné na SSZ prodloužit doby volna u všech 

Husova × Na Dlouhé louce 
Zřízení vyhrazeného jízdního 
pruhu a preference na SSZ 

Pražská× Strakonická 
Úprava jízdních pruhů a 
preference na SSZ 

Mariánské nám ěstí 
Víceúčelový soubor opatření 
pro snížení intenzit dopravy   

Na Sadech × Rudolfovská 
Víceúčelový soubor opatření 
pro snížení intenzit dopravy 

Žižkova × Nádražní 
Změna organizace dopravy 
v přednádražním prostoru 

Žižkova × Novohradská 
Preference výjezdu ze 
zastávky a na SSZ  
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zbývajících směrů. Jízda vyhrazeným odbočením pouze na poptávku vozidel MHD, nutnost spolehlivé 
detekce přítomnosti vozidel.  

� Možnost odbočení vlevo z pravého jízdního pruhu ve směru Pražská třída – ulice Na Sadech, pouze pro 
vozidla MHD a IZS. Uspořádání jízdních pruhů za křižovatkou umožňuje plynulou jízdu vozidel MHD 
bez nutnosti řazení do levého jízdního pruhu, který je často zatížen kongescemi. Odbočení vlevo  
z pravého jízdního pruhu se odehrává zároveň s jízdou ostatních vozidel tímto směrem.  

� Vyhrazený jízdní pruh před zastávkou MHD: v ulici Na Sadech umožňuje dokončení plynulého průjezdu 
křižovatkou Mariánské náměstí až do zastávky Poliklinika Sever.  

� Vyhrazený jízdní pruh v Husově třídě před křižovatkou na Mariánském náměstí není nutnou součástí 
řešení křižovatky, ale umožňuje také vozidlům MHD z Husovy třídy plynulou jízdu přes křižovatku až do 
zastávky Poliklinika Sever. Začátek vyhrazeného pruhu je situován na čelo zastávky U Zelené ratolesti. 

Křižovatka Na Sadech × Rudolfovská : Úpravy mají stejný cíl jako v případě Mariánského náměstí –  
zvýšení plynulosti dopravy a snížení úsekových intenzit dopravy v ulici Na Sadech a Rudolfovské třídě 
směrem k viaduktu. Principy řešení také symetricky odpovídají Mariánskému náměstí. 
� Vyhrazené levé odbočení z ulice Na Sadech do Rudolfovské třídy pouze pro vozidla MHD a IZS. 

Opatření umožní na SSZ prodloužit doby volna u všech zbývajících směrů. Nutností je zde spolehlivá 
detekce požadavku vozidel na levé (vyhrazené) odbočení, protože se neodehrává ze samostatného 
pruhu. V opačném případě by docházelo ke zbytečným zdržením ostatních odbočujících proudů.  

� Možnost odbočení vlevo z pravého jízdního pruhu ve směru jízdy ulicí Na Sadech od Senovážného 
náměstí, pouze pro vozidla MHD a IZS. Uspořádání jízdních pruhů za křižovatkou umožňuje plynulou 
jízdu vozidel MHD bez nutnosti řazení do levého jízdního pruhu, který je často zatížen kongescemi. 
Odbočení vlevo z pravého jízdního pruhu se odehrává zároveň s jízdou ostatních vozidel tímto směrem. 

� Vyhrazený jízdní pruh před zastávkou MHD: v ulici Na Sadech umožňuje dokončení plynulého průjezdu 
křižovatkou s Rudolfovskou třídou až do zastávky Poliklinika Sever. 

� Vyhrazený jízdní pruh v Rudolfovské třídě před zastávkou Jeronýmova není nutnou součástí řešení 
křižovatky, ale umožňuje vozidlům MHD předjet případnou kolonu vozidel v Rudolfovské třídě. Začátek 
vyhrazeného pruhu je situován k Lipenské ulici, změněna je poloha zastávky Jeronýmova. 

Křižovatka Žižkova × Novohradská : V blízkosti křižovatky jsou zřízena tři zastávková stání. Dvě z nich 
jsou konvenčně za křižovatkou, takže vozidla MHD mohou profitovat z preference na SSZ. Třetí stání, 
zastávka MHD ve směru Lidická třída, je umístěna přímo v řadicím pruhu před SSZ. Výjezd ze zastávky 
musí být řízen zvláštními signály přednostně před jízdou ostatních vozidel z paralelního jízdního pruhu  
ve stejném směru. Nutností je tedy opět spolehlivá detekce čekajících vozidel v zastávce. Volitelně je 
možno zobrazovat řidičům MHD čas zbývajícího pobytu v zastávce do signálu „volno“ a prodloužit možnost 
nástupu a výstupu cestujících. 

Křižovatka Žižkova × Nádražní : Žižkova třída v úseku Chelčického – Nádražní bude obousměrně 
uzavřena pro všechna vozidla s výjimkou veřejné dopravy a IZS. Nově bude povoleno levé odbočení  
ze Žižkovy ulice do Nádražní, což vyžaduje zřízení nového SSZ s poptávkovým výjezdem pro vozidla 
veřejné dopravy. Jako v předchozích případech, i zde je preference na SSZ doplněna prostorovým 
opatřením (zákaz vjezdu vozidel s výjimkou MHD, regionální dopravy a IZS). 

Akční plán 

 

• M24 – Realizace varianty Z projektu IPOD 

• M25 – Zavedení preference MHD na křižovatkách 

• M26 – Realizace varianty C projektu IPOD 
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4.3 Koncepce jízdního řádu 

Zavedení taktové  (intervalové) dopravy  umožňuje důslednou práci s organizací dopravy v území, kdy lze 
bezproblémově zajistit jednosměrné návaznosti, vzájemné přestupy i zcela pravidelné prokládání spojů 
jednotlivých linek ve společném úseku. Dosáhneme tak podobného efektu jako v případě malého počtu 
linek (přehlednost, pravidelnost), při respektování požadavku na zajištění většího množství směrů. Taktový 
grafikon je v neposlední řadě uživatelsky příjemný, neboť umožní snadné zapamatovaní odjezdů spojů bez 
podrobné znalosti jízdního řádu (např. časy odjezdů se každou hodinu cyklicky opakují). 

Základem koordinace jízdních řádů návrh taktového grafikonu pro páteřní linky. Například mezi 
zastávkami Družba-IGY – Poliklinika Sever jsou spoje linek 2, 9 a 11 rozloženy rovnoměrně tak, aby na 
minimum zkrátily peážní interval mezi spoji. Cestující tak nemusí v řadě případů čekat déle než několik 
málo minut. Požadované úseky pro koordinaci jízdních řádů jsou (od roku 2011): 
� Máj A.Barcala – Strakonická-Möbelix (linky 5 a 8) 
� Vltava-střed – Družba-IGY (linky 5 a 9) 
� U Trojice – Poliklinika Sever (linky 2, 9 a 11) 
� Samson – Jihočeská univerzita (linky 7 a 15) 
� Samson – Senovážné nám.-DK (linky 2 a 5) 
� Rozcestí Hlinsko – Nádraží (linky 1 a 8) 
� Autocamping – Nádraží (linky 16 a 19) 
� Pohůrka-kulturní dům – Nádraží (linky 10 a 13) 

V kapitole 4.1 již byly nastíněny standardní intervaly  pro jednotlivé skupiny linek. V tabulce si 
připomeneme jejich optimální rozmezí a maximální hodnotu, aby jízdní řád stále odpovídal očekávání 
cestujících. Údaje za období špičky odpovídají časovým rozmezím (5–8h, 13–17h), období sedla pak 
intervalu (8–13h, 17–19h), noc je pro celý týden společná (20–24h). Pokud linka maximální intervaly 
v některém období nesplňuje, je vhodné linku neprovozovat, má-li alespoň částečnou alternativu.   

Optimální (~) a maximální intervaly pro skupiny linek provozované DPm ČB 

Skupina linek Pracovní den školní Pracovní den prázdninový Víkend 

 Špička Sedlo Špička Sedlo Den Noc 

Páteřní linky ~ 5-10 min. 

max 10 min. 

~ 7,5-15 min. 

max 20 min. 

~ 6-12 min. 

max 15 min. 

~ 10-15 min. 

max 20 min. 

~ 12-20 min. 

max 30 min. 

~ 15-30 min. 

max 30 min. 

Městské linky ~ 15-20 min. 

max 30 min. 

~ 20-30 min. 

max 60 min. 

~ 20 min. 

max 30 min. 

~ 30 min. 

max 60 min. 

~ 30 min. 

max 60 min. 

~ 60 min. 

max 60 min. 

Příměstské linky ~ 30 min. 

max 60 min. 

~ 60 min. 

max 120 min. 

~ 30-60 min. 

max 60 min. 

~ 60 min. 

max 120 min. 

~ 60 min. 

max 120 min. 

~ 120 min. 

max 120 min. 

S jízdním řádem souvisí také další podnět pro jeho optimalizaci – zastávky na znamení . Jejich zavedení 
by pomohlo zvýšit plynulost jízdy vozidel (zejména u zastávek v zálivech, odkud je složité vyjíždění) nebo 
zkrátit doby jízdy alespoň ve slabších přepravních obdobích. Význam méně častého zastavení je i 
psychologický – cestující vnímá, že vozidlo zastavuje opravdu jen tam, kde je potřebné.  

Důležité je, aby užívání zastávek na znamení bylo srozumitelné běžným cestujícím. Proto je vhodné buď 
zavést pouze jednu kategorii, nebo maximálně rozlišovat: 
� zastávky na znamení po celý týden; 
� zastávky na znamení pouze o víkendu.  
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Zastávky na znamení lze vytipovat podle provozních zkušeností DPmČB, u „sporných případů“ by měl být 
proveden jednoduchý průzkum obratu cestujících v zastávce. Podmínkou funkčnosti je také vybavení 
všech provozovaných vozidel signalizací z prostoru pro cestující, kteří stiskem příslušného tlačítka dávají 
znamení řidiči. Odpovídajícím způsobem je nutné také označníky zastávek. 

Akční plán 

 

• D31 – Koncepce jízdního řádu 

• D32 – Zřízení zastávek na znamení 

4.4 Tarifní podmínky 

Opatřením vstříc cestujícím může být zjednodušení tarifu jednotlivých jízdenek , a to zrušením 40 
minutových jízdenek a nabídkou 60 minutové jízdenky  za cenu 40 minutové, tedy za 14Kč. Podpoří se 
tím přednosti přestupního systému (zaveden již od roku 2000) i při kongescích, které zpomalují spoje MHD 
a diskriminují cestujícího při přestupech (časové ztráty v kongesci se při přestupu započítají na vrub 
cestujícího). Po propočtech v posledním sledovaném roce 2009 dojde sice k celkovému poklesu tržeb, 
který se ale rovná necelým 8 tis.Kč za měsíc.  

Dalším bodem k zamyšlení může být dovozné , které tvoří jen nepatrný podíl na celkových tržbách 
(22000,- Kč / rok 2009). Jeho zrušením celkové tržby MHD téměř nepoklesnou, nicméně se zjednoduší 
dosavadní tarif a opět tak bude učiněn vstřícný krok směrem k zákazníkovi. 

U předplatních kupón ů je třeba upozornit na poměrně vysokou cenu za nabízený počet kilometrů, 
především s ohledem na pokles ujeté vzdálenosti v roce 2010. Je nutné mít na paměti, že ve prospěch 
MHD nehrají ani údaje o vysokém stupni automobilizace a nízkém mediánu hrubé mzdy ve městě. 
V oblasti předplatního jízdného je stěžejním úkolem návrat uživatelů 30 denního kuponu, jejichž absenci 
DPmČB pocítil v posledních třech letech nejsilněji na výši tržeb. 

Doporučujeme proto v horizontu nejbližších dvou let nezvyšovat cenu  jednotlivého i předplatního 
jízdného, dokud nebudou realizována alespoň první podpůrná opatření pro zvýšení kvality MHD. Mezi 
těmito opatřeními uvažujeme přinejmenším: 
� realizaci krátkodobých opatření v síti linek MHD od roku 2011; 
� zvýšení spolehlivosti MHD zavedením návrhů organizace dopravy projektu IPOD (varianta C), spolu se 

zavedením preference MHD v řízení dopravy a později i v samotném přístupu do centra města.    

Budou-li tyto podmínky splněny, vytváří posílená pozice MHD v dopravním systému města také 
předpoklady pro postupný růst jízdného bez hrozby dalšího odlivu cestujících. 

Akční plán 

 

• D41 – Zjednodušení tarifu jízdného MHD 
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4.5 Informace pro cestující 

Informace poskytované cestujícím mají podpo řit a usnadnit  využívání veřejné dopravy. Mezi obecné 
potřeby cestujících patří především snadná dostupnost veškerých informací jak o stávajícím dopravním 
spojení, tak o změnách ve veřejné dopravě. Poskytování informací také může prolínat s oblastí marketingu.  

Cílem zlepšování dopravce v této oblasti by mělo být lepší vnímání a srozumitelnější podání novinek a 
změn ve veřejné dopravě cestujícím. Propagace informací pro cestující by měla mít určité technické a 
obsahové zásady, z nichž nejdůležitější jsou: 
� snadná dostupnost (informace k dispozici na co nejvíce informačních místech, v průběhu cestování, na 

zastávkách veřejné dopravy, na internetových stránkách);  
� jednoduchost a srozumitelnost (stručné a snadno pochopitelné vysvětlení);  
� úplnost (zajištění kompletních informací o rozsahu a poskytovaných službách);  

Informace pro cestující lze rozdělit dle jednotlivých typů informací, které mají různé způsoby propagace: 
� obecná propagace služeb veřejné dopravy (informovanost); 
� dočasné změny v dopravě (výluky). 
� trvalé změny provozu (inovace); 

Bez ohledu na podstatu a formu podávané informace je doporučeno, aby Dopravní podnik komunikoval 
s veřejností v jednotném grafickém stylu , vycházejícím z grafického manuálu společnosti. Nejenže se 
tímto postupem vytváří image společnosti, ale také cestující rychleji a intuitivně rozpoznají jakákoliv sdělení 
pocházející od Dopravního podniku. Profesionální pojetí externí komunikace můžeme vidět u všech 
významných společností, dopravní podniky nevyjímaje.   

4.5.1 Obecná informovanost cestujících 

Informační strategie zahrnuje poskytování informací zákazníkům v různých formátech vhodných pro jejich 
potřeby v různých fázích cesty veřejnou dopravou. Cílem je, aby informace byla co nejpřesnější a 
nejpřístupnější  - „šitá na míru“ potřebám zákazníka.  

Informovanost cestujících a možnosti zlepšení 

Etapa cesty Současná informovanost Možnosti zlepšení 

Požadavky před cestou, 
plánování trasy, informace 
o tarifech 

• Tištěné jízdní řády a informační letáky 

• Webové stránky dopravce 

• Vyhledávač jízdních řádů, plánovač tras  

• Veřejný přístup k internetu (kiosky) 

• Informační místa – předprodeje, telefon 

• Mapa města specializovaná na MHD 

• Velkoformátové schéma sítě s rozlišením 
tras jednotlivých linek 

• Informační kampaně o zlepšení podmínek 
/ inovacích v cestování 

• Multimodální plánovač tras (jízda autem – 
parkování – jízda MHD) 

Požadavky na začátku 
cesty - na zastávce 

• Základní označník zastávky ve více 
variantách provedení 

• Jízdní řád, tarifní informace a schéma sítě 

• Standardizovaná vývěska o trvalých / 
dočasných změnách provozu 

• Elektronický označník se zobrazením 
aktuálního příjezdu spoje 

• Orientace v obsluze jízdenkového 
automatu 

• Označení nákupu jízdenek u řidiče 

• Sjednocené provedení základního 
označníku ve městě / okolních obcích  

• Instalace panelů s informacemi o síti 
MHD, tarifu a službách MHD do přístřešků  

• Orientace v přestupních uzlech, vyznačení 
trasy pěšího přestupu 

• Postupné rozšiřování elektronického 
označníku na další zastávky páteřních 
linek 
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Etapa cesty Současná informovanost Možnosti zlepšení 

Požadavky v průběhu 
cesty - ve vozidle 

• Akustické hlášení zastávek 

• Vnitřní informační displej (cíl, trasa, 
aktuální a příští zastávka) 

• Možnost dispečerského hlášení do vozu 

• Schéma sítě, smluvní přepravní podmínky 
a tarif ve vozidle 

• Oznámení o příčinách přerušení / 
zpoždění spoje 

• Zobrazení předpokládané doby jízdy do 
vybraných zastávek na lince 

Požadavky v závěru cesty • Akustické a vizuální hlášení zastávky  
ve vozidle 

• Informace o přestupu (kde je garantován) 

• Orientace v okolí zastávky (mapa cílů 
v pěší dostupnosti zastávky) 

Zastávkové p řístřešky jsou ideální pro umístě ní 
informa čních panel ů a velkoplošných schémat... 

 ... zatím však nejsou pro tyto ú čely využité. 

 

 

 

4.5.2 Dočasné změny v dopravě 

Jelikož musejí cestující při výluce často změnit svoje dopravní chování (použití náhradní dopravy, 
odklonové trasy, delší jízdní doba apod.), jsou výluky nepříjemnou komplikací, jejíž následky je potřeba 
minimalizovat kvalitními informacemi a jejich propagací. 

Způsob propagace výluk je v současnosti realizován pomocí: 
� Odlišného provedení výlukových jízdních řádů; 
� Instalace vývěsek na ovlivněných linkách; 
� Zobrazení informace o výluce na displeji zastávkového informačního systému; 
� Zveřejnění informace na webových stránkách dopravce; 
� Rozeslání zprávy pomocí newsletteru registrovaným uživatelům.   

Uvedené postupy lze doplnit například vydáním výlukových letáků, především při dlouhodobějších  
a složitějších dopravních opatřeních. 

Výlukový jízdní řád se proti běžnému odlišuje v optimálním případě již základní barvou, která i při letmém 
pohledu upozorní cestující na změnu proti obvyklému provozu. Na jízdním řádu by dále měl být jasně 
uveden název výluky a doba trvání. To pomůže cestujícímu v orientaci, bude-li hledat podrobnější 
informace například na zvláštních vývěskách nebo webových stránkách. Dočasně změněný úsek linky 
může být graficky zvýrazněn ve sloupci seznamu zastávek. 
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Pro letáky a výv ěsky  jsou podstatné dvě věci: standardizovaná šablona a schematičnost podávaných 
informací. Grafická podoba šablony musí vycházet z jednotného vzoru, aby vizuální paměť cestujícímu 
nepřímo napověděla, že se jedná o výlukovou vývěsku. Doporučuje se kromě barvy totožné s výlukovým 
jízdním řádem také využití zřetelného symbolu (ikony) „výluka“. Schematicky podaná informace musí 
obsahovat: 
� název výluky a ovlivněný úsek na síti MHD; 
� doba trvání výluky (datum, čas); 
� ovlivněné linky, charakter změny a případné náhrady; 
� kontakty na informační zdroje dopravce; 
� příčina výluky. 

Opět ve standardním grafickém provedení by měla být informace o výluce k dispozici i na webových 
stránkách  dopravce. 

4.5.3 Trvalé změny v dopravě 

Propagace trvalých změn patří mezi nejdůležitější, neboť každá změna má dopad na cestující a každá 
změna má své příznivce i odpůrce. Pro minimalizaci negativních ohlasů každé takové změny je nutné o ní 
informovat: 
� s dostatečným předstihem; 
� srozumitelně (pro vyloučení zbytečných dotazů a připomínek); 
� komplexně (zdůvodnění změny, vysvětlení souvislostí a přínosů); 
� v dostatečném množství (čím větší změna, tím rozsáhlejší propagace). 

Způsob propagace trvalých změn je velmi podobný výlukovým formátům: 
� Vydání letáků nebo kombinovaných informačních materiálů (jízdní řád + mapa + vysvětlení změn); 
� Vydání tištěných jízdních řádů, doplněných informativní přílohou;  
� Instalace vývěsek na všech zastávkách změněných linek; 
� Zveřejnění informace na webových stránkách dopravce (možno i vytvoření zvláštní prezentace); 
� Rozeslání zprávy pomocí newsletteru registrovaným uživatelům; 
� Vydání tiskové zprávy a uspořádání tiskové konference.   

Akční plán 

 

• D51 – Vytvoření grafických a informačních standardů 

• D52 – Vývěsky a letáky o trvalých / dočasných změnách 

• D53 – Informační panely na zastávkových přístřešcích 

• M51 – Využití zastávkových přístřešků pro informace MHD 
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5.1 Vozový park 

Jaká je navrhovaná skladba vozového parku městské dopravy? Kolik vozidel bude zajišťovat provoz MHD 
po očekávaných událostech v síti veřejné dopravy? Jakým způsobem obměnit vozidla, aby dopravce splnil 
průměrné stáří vozidel dle legislativy? To jsou základní otázky, na které hledáme odpovědi v této kapitole.   

Plán obnovy vozového parku vychází ze dvou zásadních vlivů: 
� V síti linek MHD očekáváme realizaci událostí , jak jsou popsány v kapitole 4.1. Z nich nejvíce zasáhne 

do podoby vozového parku zavedení minibusů v běžném provozu MHD (události 2 až 5) a také 
plánovaná výstavba trolejbusové trati Na Dlouhé louce s elektrifikací linek 7 a 15 (událost 6). 

� Vozový park musí procházet také běžnou obnovou , urychlenou požadavkem nové legislativy na 
maximální průměrné stáří autobusů 8 let. Aby DPmČB splnil toto kritérium do roku 2018, kdy bude 
uzavírat nové smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti, je nutné racionalizovat celkový počet vozidel 
dopravce a zároveň vhodně rozvrhnout nákup nových vozidel – autobusů i trolejbusů.  

Podklady pro návrh obnovy vozového parku jsou: 
� evidenční stav vozidel DPmČB v srpnu 2010; 
� krátkodobý plán obnovy vozového parku do roku 2012; 
� pořizovací ceny nových vozidel dle vítězných cenových nabídek v úrovni roku 2010; 
� vypravenost vozidel dle stávajícího stavu (2010) a očekávaného vývoje do roku 2020; 
� návrh Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti. 

5.1.1 Struktura vozového parku 

Vozový park městské dopravy čekají během příštích deseti let poměrně zásadní prom ěny . Zvětší se 
spektrum vypravovaných vozidel o minibusy a standardní trolejbusy, obojí minimálně 8 vozidel denně. 
Výrazně klesne počet vypravovaných kapacitních autobusů z dnešních 31 na výhledových 15. Počty 
článkových trolejbusů a standardních autobusů zůstanou v principu zachovány. 

Vypravenost jednotlivých druh ů vozidel dle navrhovaného rozvoje sít ě MHD do roku 2020 
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Struktura vozového parku dle návrhu Generelu pro období do roku 2020 

 

 Minibus je nízkokapacitní autobus o dvou nápravách, běžné délky kolem 8 až 9 m a 
celkové obsaditelnosti od 25 do 40 osob.  

Minibusy mají obvykle naftový pohon, splňující emisní normy Euro III až V. 

DPmČB dosud nevlastní tato vozidla. V nabídce výrobců jsou vždy zastoupena vozidla 
s bezbariérovým přístupem. 

V letech 2012 až 2014 navrhujeme pořízení 12 ks minibusů, z nichž 9 bude denně 
zasahovat do provozu MHD. V roce 2020 bude jejich průměrný věk činit 7 let. 

 Standardní autobus  o dvou nápravách, běžné délky od 12 do 12,8 m a celkové 
obsaditelnosti do 100 osob.  

Všechny autobusy mají naftový pohon, nová vozidla plní nejvyšší emisní normu Euro V. 

DPmČB vlastní vozidla zcela nízkopodlažní (Irisbus Citelis, Solaris Urbino), částečně 
nízkopodlažní (Karosa-Renault Citybus, Irisbus Crossway LE) a nebo starší 
středněpodlažní (Karosa B731/2, B931). 

V provozním stavu je 48 standardních autobusů průměrného stáří 12 let, na linky je denně 
vypraveno 30 vozidel tohoto druhu. 

Do roku 2020 očekáváme pokles provozního stavu na 35 kusů s průměrným stářím  
pouhé 4 roky. Na linky bude vypravováno 26 vozidel v pracovních dnech. 

Vozový park bude obnovován zcela nízkopodlažními autobusy městského provedení. 
V letech 2011 až 2020 očekáváme pořízení celkem 28 standardních autobusů. 

 Autobus prodloužené délky  o třech nápravách, délky 15 m a obsaditelnosti 160 osob. 

Tento druh autobusu je nasazován na linky zajišťované článkovými vozidly, neboť nabízí 
srovnatelnou přepravní kapacitu. Spolu s článkovými autobusy je nazýváme „kapacitní“.  

DPmČB vlastní tři vozidla Solaris Urbino s naftovým pohonem, průměrné stáří je 7 let. 

Do roku 2020 předpokládáme vyřazení těchto vozidel z evidence, nová vozidla nebudou 
pořizována. 

 

 Článkový autobus  o třech nápravách, standardní délky 18 m a obsaditelnosti 150 osob. 

DPmČB vlastní vozidla zcela nebo částečně nízkopodlažní (Irisbus Citelis) a starší 
středněpodlažní (Karosa B741, B941).  

Všechny autobusy mají naftový pohon, nová vozidla plní nejvyšší emisní normu Euro V. 

V provozním stavu je 41 článkových autobusů průměrného stáří 9 let, na linky je denně 
vypraveno 31 vozidel tohoto druhu. 

Do roku 2020 očekáváme pokles provozního stavu na 19 kusů s průměrným stářím 14 let, 
neboť dojde k zásadnímu snížení počtu vypravených vozidel na maximálně 15 kusů.  

Nové článkové autobusy nebudou do roku 2020 pořizovány. 

 

 Standardní trolejbus  o dvou nápravách, délky 12 metrů a obsaditelnosti do 100 osob. 

Vozidlo má čistě elektrický pohon, bez pomocných agregátů pro nezávislý pohyb. 

DPmČB vlastní jediné částečně nízkopodlažní vozidlo Škoda 21Tr z roku 2000. Není však 
vypravováno na pravidelné linky. 

Do roku 2020 očekáváme nákup 10 ks standardních trolejbusů, které se uplatní na nově 
elektrifikovaných linkách 7 a 15, případně na dalších trolejbusových linkách v obdobích se 
slabší přepravní poptávkou. Průměrný věk trolejbusů na konci období bude 5 let. 

 

 Článkový trolejbus o třech nápravách, standardní délky 18 m a obsaditelnosti 150 osob. 

DPmČB vlastní vozidla dvou generací: zcela nebo částečně nízkopodlažní (Škoda 25Tr) a 
starší středněpodlažní (Škoda 15Tr).  

Všechny trolejbusy mají čistě elektrický pohon, bez pomocných agregátů. 

Pro každodenní provoz je k dispozici 51 článkových autobusů průměrného stáří 12 let, na 
linky je denně vypraveno 37 vozidel tohoto druhu. 

Do roku 2020 očekáváme navýšení provozního stavu na 56 kusů s průměrným stářím 10 
let, neboť dochází k navýšení vypravenosti od roku 2011 a elektrifikaci části linky 1.  

Celkově bude vozový park článkových trolejbusů obnoven 29 vozidly do roku 2020. 
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5.1.2 Postup obnovy vozového parku 

Cílem obnovy vozového parku je: 
� v roce 2011  přizpůsobit provozní stav vozidel změnám v linkovém vedení a vypravenosti; 
� od roku 2018  dosahovat průměrného stáří autobusů 8 let, jak požaduje připravované „Nařízení vlády  

o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich 
prokazování pro dopravce v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících“.  
Na trolejbusy (drážní vozidla) se toto ustanovení nevztahuje; 

� od roku 2018  plnit „dobrovolný“ standard kvality pro autobusy – nejstarší autobus ve věku 20 let; 
� od roku 2020  plnit „dobrovolný“ standard kvality pro trolejbusy – nejstarší trolejbus ve věku 25 let. 

V prvním kroku by měla být provedena racionalizace  současného vozového parku vzhledem k uvažované 
vypravenosti vozidel pro rok 2011, aby pro každý druh vozidla byla k dispozici srovnatelná provozní 
rezerva kolem 1/3 denního maxima. Do této rezervy nejsou započítána tzv. depozita, nebo-li záložní 
vozidla ve stavu před vyřazením, připravená pro návrat do provozního režimu. 
� Standardní autobusy mají příliš vysokou provozní rezervu 60 %. Snížení na zmíněných 33% od roku 

2011 umožňuje okamžité vyřazení až 11 vozidel z běžného provozu do depozita nebo přímo ze stavu 
(je zde již započítána kompenzace nákupem 3 standardních autobusů v roce 2010). 

� Kapacitní autobusy délky 15 nebo 18 m mají v současnosti přijatelnou rezervu 42 %, avšak po realizaci 
opatření roku 2011 a poklesu vypravenosti o 5 vozidel může celkový stav poklesnout až o 9 vozidel, 
přestože rezerva zůstane stále minimálně třetinová. 

� U článkových trolejbusů vzhledem k rostoucí vypravenosti v roce 2011 není nutné rezervy upravovat.  

Další kroky již reagují na avizované události v síti  a cíle obnovy vozového parku (viz výše). Plynulost 
obnovy vozového parku je jistým kompromisem mezi snahou o vyrovnané roční výdaje a poměrně 
ambiciózním požadavkem věkové struktury autobusů. Proto je kromě jednorázového nákupu trolejbusů 
v letech 2011 a 2012 nutné počítat se zvýšenou investiční činností v letech 2016 až 2020 (cca 370 mil. Kč). 
Více v následujících tabulkách a podkapitolách. 

Bilance nákupu a vy řazování vozidel dle typ ů za období 2011 - 2020 

 Standardní 
trolejbusy 

Článkové 
trolejbusy 

Minibusy Standardní 
autobusy 

Kapacitní 
autobusy 

Celkem 

Nákup 10 ks 29 ks 12 ks 28 ks 0 ks 79 ks 

Vyřazení 0 ks 24 ks 0 ks 44 ks 27 ks 95 ks 

Nákupy nových vozidel pro obnovu vozového parku DPm ČB  

Rok Standardní 
trolejbusy 

Článkové 
trolejbusy 

Minibusy Standardní 
autobusy 

Kapacitní 
autobusy 

Celkové po řizovací 
náklady (c.ú. 2010) 

2011 - 9 ks - 2 ks - 129 800 000 Kč 

2012 - 5 ks 5 ks - - 81 000 000 Kč 

2013 - - 4 ks - - 12 000 000 Kč 

2014 - 2 ks 3 ks - - 35 400 000 Kč 

2015 - 3 ks - - - 39 600 000 Kč 

2016 10 ks - - - - 95 000 000 Kč 

2017 - - - 12 ks - 66 000 000 Kč 

2018 - 2 ks - 8 ks - 70 400 000 Kč 

2019 - 4 ks - 3 ks - 69 300 000 Kč 

2020 - 4 ks - 3 ks - 69 300 000 Kč 
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Odhad celkových pořizovacích nákladů je proveden pro cenovou úroveň roku 2010 podle aktuálních cen, 
vzešlých z výběrových řízení na dodávky nových vozidel. V současnosti neexistuje věrohodná statistická 
predikce pro vývoj cen dopravních prostředků MHD do roku 2020, proto výhledové ceny neuvádíme. 
� minibus (nízkopodlažní) 3 000 000,- Kč bez DPH 
� standardní městský autobus (zcela nízkopodlažní) 5 500 000,- Kč bez DPH 
� standardní trolejbus (zcela nízkopodlažní) 9 500 000,- bez DPH 
� článkový trolejbus (zcela nízkopodlažní) 13 200 000,- bez DPH 

Vyřazování ojetých vozidel z pravidelného provozu (rok výroby) 

Období Standardní 
trolejbusy 

Článkové 
trolejbusy 

Minibusy Standardní 
autobusy 

Kapacitní 
autobusy 

2011-2012 - 7 ks (1991-1992) - 10 ks (1989-1995) 

3 ks (1996) 

4 ks (1994-1995) 

3 ks (1996) 

2 ks (1997) 

2013-2015 - 5 ks (1991) - 2 ks (1996) 7 ks (1997) 

2016-2018 - 2 ks (1991) - 4 ks (1997) 

12 ks (1998-1999) 

3 ks (2000) 

2 ks (1998) 

4 ks (2001) 

3 ks (2002-2004) 

2019-2020 - 10 ks (1990-1991) - 3 ks (2000) 

4 ks (2001) 

3 ks (2002-2003) 

- 

Akční plán 

 

• D61 – Racionalizace vozového parku pro krátkodobá opatření v roce 2011 

• D63 – Plán obnovy vozového parku na období 2016 – 2020 

• M61 – Projednání Plánu obnovy vozového parku na období 2016 – 2020 v Radě města  

5.1.3 Minibusy 

Minibusy jsou pro DPmČB zcela novým druhem vozidla, umožňujícím rozšíření sítě MHD do specifických 
lokalit, nevhodných pro obsluhu standardními autobusy ať z důvodů ekonomických nebo prostorových. 
Hlavním přínosem minibusu jsou: 
� nízké provozní náklady, očekávané ve výši 40 Kč/km (viz kalkulace v kapitole 5.4); 
� lepší prostorová průchodnost stísněnými prostory historických ulic nebo obytných zón; 
� výrazně nižší celková hmotnost.   

Nákup minibusů je soustředěn do rozmezí tří let – od roku 2012 do 2014  – v celkovém počtu 12 ks. 
� první pětikusová série umožní provozovat minibusy na lince 12 a v okolí Rudolfova (Hůry, Adamov, 

Hlincová Hora, Jivno);  
� další nákup čtyř vozidel rozšiřuje minibusy na levý břeh Vltavy do Haklových Dvorů včetně potřebné 

provozní rezervy; 
� závěrečná tříkusová série poskytuje dostatečné zázemí pro zavedení veřejné dopravy v historickém 

jádru města.  

Akční plán 

 

• D62 – Zkušební provoz a nákup minibusů  
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5.1.4 Standardní autobusy  

Dílčím cílem pro standardní autobusy do roku 2015  je vyřazení všech vozidel typu Karosa B731/2. Ve 
vozovém parku tak zůstanou poslední čtyři kusy typu Karosa B931, ostatní autobusy již budou 
nízkopodlažní. Ke splnění tohoto cíle postačí pořídit 5 nových vozidel v letech 2010 a 2011. 

Další obnova vozového parku standardních autobusů je navržena ve dvacetikusové sérii, rozdělené do let 
2017 a 2018. Tento jednorázový nákup je nutným krokem pro splnění věkového kritéria za vozový park 
autobusů, neboť článková vozidla nebudou pořizována a jejich průměrný věk bude narůstat. Další již 
plynulá obnova po třech vozidlech ročně by měla proběhnout v letech 2019 a 2020. 

Vzhledem k připravované legislativě nedoporu čujeme pokra čovat v rekonstrukcích autobus ů. Jejich 
vozový park bude obnovován výhradně nákupem nových vozidel, neboť rekonstrukce nemá vliv na 
hodnotu průměrného stáří. Vzhledem k rychlému vývoji spalovacích motorů je nákup nových vozidel také 
ekologicky opodstatněný. Nízkopodlažní vozidla budou vyřazována ve stáří 17 až 20 let.  

5.1.5 Kapacitní autobusy 

Podíl třínápravových autobusů, ať už délky 15 m nebo článkových, bude dlouhodobě klesat. Souvisí to 
s racionalizací provozu MHD (standardní autobusy na lince 11 od roku 2011) a zavedením nových 
trolejbusových linek 1 (kolem roku 2013) a 7 (po roce 2015). 

Do roku 2015  doporučujeme vyřazení všech autobusů typu Karosa B741 resp. B941, vyrobených do roku 
1997 včetně. Ve vozovém parku tak zůstane posledních 6 středněpodlažních článkových autobusů. 

V horizontu roku 2020  by do provozu budějovické MHD mělo zasahovat jen 19 stávajících článkových 
autobusů Irisbus Citelis. Ostatní vozidla (Karosa B941/E a Solaris Urbino 15) by měla být vyřazena nebo 
uložena do depozitu mimo pravidelný provoz.  

Do roku 2020 není nutné pořizovat článkové autobusy. Tím sice vzroste jejich průměrný věk na 14 let, ten 
ale bude kompenzován nákupy jiné velikosti vozidel – autobusy standardní délky 12 m.  

5.1.6 Standardní trolejbusy 

Standardní trolejbusy již tvořily nepočetnou skupinu ve vozovém parku DPmČB. Zastoupeny byly typem 
Škoda 21Tr z let 1998 až 2000. Provozní nespolehlivost však vyústila v jejich předčasný odprodej. 
Evidován zůstal jediný vůz, který v současnosti nemá stálé využití. 

Druhé uvedení série standardních trolejbusů je spojeno s konkrétním záměrem. Je jím výstavba 
trolejbusové trati Na Dlouhé louce, kde nově pořízené trolejbusy na linkách 7 a 15 nahradí především 
starší článkové autobusy. Protože je zprovoznění trolejbusové trati jednorázovou záležitostí, bude tomu 
nutné přizpůsobit i plán nákupu vozidel. Z tohoto důvodu je dodávka 10 vozů realizována najednou v roce 
2016 (hrubý předpoklad realizace stavby). Pro investiční náročnost není v roce 2016 navrhován nákup 
jiného druhu vozidel. 

V případě, že nebude realizována stavba trolejbusové trati Na Dlouhé louce, doporučujeme namísto 
standardních trolejbusů zakoupení stejného množství standardních autobusů, a to v původně plánovaném 
termínu roku 2016. 
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5.1.7 Článkové trolejbusy 

Program v oblasti článkových trolejbusů se nese ve znamení obnovy stávajícího vozového parku. 
V současné době stále převažují vozidla Škoda 15Tr roku výroby od 1990 do 1992, která ovlivňují i 
výsledný věkový průměr 12 let. 

Obnova článkových trolejbusů do roku 2015  znamená především pořízení 14 vozidel Škoda 25Tr v letech 
2011 až 2012, spojených s vyřazením sedmi nejvíce opotřebovaných vozů Škoda 15Tr. Tento postup 
počítá také s potřebným navýšením počtu vozidel pro rok 2011 a novou trolejbusovou linku 1. V letech 
2014 až 2015 by mělo být zakoupeno dalších 5 nových trolejbusů a stejný počet vyřazen z evidence. 
V roce 2015 by tak sice zbývalo ve vozovém parku posledních 12 trolejbusů typu Škoda 15Tr, avšak 
nejstarší z rekonstrukcí by se mohla datovat k roku 2006. 

Poměrně intenzivní obnova článkových trolejbusů musí pokračovat i v letech 2018 až 2020, kdy by měla 
být dodána desetikusová série nových vozidel. To napomůže vyřazení posledních vozidel Škoda 15Tr z let 
1990 – 1991, v této době již značně opotřebovaných. Pro rok 2020 bude nejstarší článkový trolejbus data 
výroby 2002 (typ Škoda 15TrM) a průměrný věk na výši 10 let.  

Životnost trolejbusu je obecně vyšší, navíc obnova vozového parku nemůže vzhledem k pořizovacím 
cenám nových trolejbusů běžet stejným tempem jako v případě autobusů. Proto navrhujeme i v období do 
roku 2020 pokra čovat s rekonstrukcemi trolejbus ů, aby byly udrženy v dostatečném technickém stavu. 
Musíme si uvědomit, že i po roce 2020 bude do provozu zasahovat všech 10 vozidel Škoda 15TrM. Otázka 
rekonstrukcí se v závěru období dotkne pravděpodobně také nejstarších nízkopodlažních trolejbusů 25Tr. 

Plán obnovy vozového parku p ředpokládá, že i po roce 2020 budou do provozu zasahovat trolejbusy Škoda 
15TrM, vyrobené v letech 2002 – 2004. Proto je navrhováno pokra čovat v rekonstrukcích trolejbus ů i nadále. 
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5.2 Trakční trolejové vedení 

Trakční trolejové vedení (TTV) je infrastruktura specifická pro trolejbusový provoz . V Generelu se 
zabýváme krátkodobými úpravami na současném TTV a náměty pro rozšiřování trolejbusové sítě na území 
města. Téma bylo podrobně zpracováno v kapitole 7 Návrhové části, ze které zde upozorníme na 
nejdůležitější výstupy. 

5.2.1 Úpravy trolejového vedení 

Následující tabulka shrnuje priority pro úpravu prvků trolejového vedení , které běžný cestující sice 
nepostřehne, ale řidiči vozidla umožní plynulejší a rychlejší jízdu. Z provozního pohledu jde tedy o zásahy 
potřebné, aby trolejbusová doprava neztrácela spolehlivost v náročném městském provozu.  

Návrh úprav trak čního trolejového vedení 

Akce Místo Důvod Načasování Cenová kalkulace 

Úprava trolejové 
křižovatky (posun 
trolejové stopy) 

Pražská × Strakonická  
levé odbočení z 
centra 

Změna řazení 
v jízdních pruzích 
před křižovatkou 

Říjen 2010 –  
zároveň se změnou 
dopravního značení 

235 000,- Kč 

Změna uspořádání 
trolejových stop 

Ulice Na Sadech,  
směr Mariánské 
náměstí 

Směrové uspořádání 
a kapacita zastávky 
Poliklinika Sever 

I. pololetí 2011 –   
souvisí s vedením 
linek od roku 2011 

620 000,- Kč 

Úprava trolejové 
křižovatky 

Lidická × Papírenská Plynulost jízdy 
křižovatkou při 
odbočení linky 2 

I. pololetí 2011 –   
souvisí s vedením 
linek od roku 2011 

10 000,- Kč 

Prodloužení trolejové 
stopy v křižovatce 

Husova × Branišovská 
směr Čtyři Dvory 

Řazení do jízdních 
pruhů křižovatky, 
kongesce v odbočení  

Rok 2012 – příprava 
pro převedení linky 1 
na trolejbusový provoz 

250 000,- Kč 

Zásah do křižovatky Pražská × Strakonická  souvisí s návrhem IPOD na zřízení druhého odbočovacího 
pruhu pro levé odbočení z Pražské na Strakonickou při jízdě z centra města. Tomu bude muset být 
přizpůsobena i poloha trolejové stopy, zejména křížení se zbývajícími směry v křižovatce. Charakter akce 
vyžaduje koordinaci se správcem křižovatky – ŘSD a Magistrátem města České Budějovice, v jehož 
kompetenci je úprava dopravního značení na řešeném rameni křižovatky.  

Úprava TTV v ulici Na Sadech  směrem k Mariánskému náměstí má vysokou prioritu, neboť na ni navazují 
změny linkového vedení od roku 2011. Cíle této úpravy jsou: 
� snadná orientace cestujících ve dvou stáních zastávky Poliklinika Sever; 
� dostatečně kapacitní odbavování vozidel MHD v zastávce; 
� plynulá jízda trolejbusů ulicí Na Sadech (vzhledem k vysokým intenzitám dopravy).   

Zvolená varianta řešení TTV přinese: 
� jednoznačné rozdělení směrů mezi dvě zastávková stání – jeden pro Husovu, druhý pro Pražskou třídu; 
� rovnoměrné využití obou stání – 25 spojů směr Pražská třída, 21 spojů směr Husova třída ve špičce; 
� zjednodušené trolejové vedení v úseku od zastávky Poliklinika Sever k Mariánskému náměstí 

umožňující rychlou a plynulou trolejbusovou dopravu v tomto úseku. 
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Úprava TTV v ulici Na Sadech usnadní orientaci cestujícím a zárove ň optimalizuje jízdu a zastavení trolejbus ů. 

 

 

 

Úpravy trolejové křižovatky Lidická × Papírenská  v Rožnově také souvisejí s organizací provozu v roce 
2011. Lidickou třídou bude projíždět linka 5 v přímém směru, kterou bude doplňovat cca. ½ spojů linky 2 
vedených z Lidické třídy přes Papírenskou do ulice Boženy Němcové. Nenáročná úprava spočívá 
v odpojení záložní troleje a přemístění izolátorů pro plynulý průjezd trolejbusů při odbočení.  

Před zprovozněním nové trolejbusové linky 1 doporučujeme úpravu v křižovatce Husova × Branišovská  
ve směru z centra. Navrhujeme prodloužení trolejové stopy pro levé odbočení na celou délku řadicího 
pruhu, aby trolejbusy linky 3 odbočující vlevo do Branišovské ulice neblokovaly polohou svých sběračů 
přímý průjezd linky 1. V současnosti žádná trolejbusová linka přímo vedena není, proto nebylo nutné 
problém řešit. 

Akční plán 

 

• D71 – Úprava křižovatky Pražská × Strakonická 

• D72 – Úprava TTV pro krátkodobá opatření v roce 2011 

• D73 – Úprava TTV pro realizaci trolejbusové linky 1 

5.2.2 Rozšiřování trolejbusové sítě 

Od úprav trolejového vedení se přeneseme k návrhům na dopln ění trolejbusové sít ě. Aby byly takové 
investice efektivní, musejí vycházet ze stabilizovaných přepravních vztahů, pokrývat zatížené úseky sítě a 
také využívat v maximální míře již vybudovanou infrastrukturu. Zároveň by měl rozvoj elektrické trakce 
zlepšovat životní prostředí v rezidenčních lokalitách a oblastech s vysokou koncentrací osob. 

Kromě samotného vyhledání námětů jsme věnovali pozornost vyhodnocení  přínosů a dopadů investic: 
� vedení linky, příp. více linek po nové trati a celkový zásah do systému linek; 
� využití nové tratě – počet přepravených cestujících ve vybraných úsecích; 
� nárůst využití stávající infrastruktury TTV v návaznosti na novou trať; 
� strategický význam pro stabilitu trolejbusového subsystému při mimořádných událostech; 
� dopad do vozového parku trolejbusů i autobusů; 
� dopad do celkového výkonu trolejbusových a autobusových linek. 
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Priority výstavby trolejbusových tratí 

 

Priority výstavby trolejbusových tratí 

Priorita Stavba trat ě Přínos Související investice 

0 Čtyři Dvory Převedení části linky 1 na trolejbusy Rekonstrukce ulic M. Horákové a  
E. Rošického, revitalizace kasáren 

1 Na Dlouhé louce Převedení linek 7 a 15 na trolejbusy,  
obsluha lokality Dlouhá louka 

Rekonstrukce ulice Na Sádkách (část), 
výstavba Centra Dlouhá louka 

2 Přemostění Vltavy Nové spojení Pražského předměstí  
a levobřežních sídlišť 

Výstavba nového mostu přes Vltavu 

3 Pražské sídliště a 
Novohradská 

Převedení linky 11  
na kombinovaný provoz  

Rekonstrukce ulice U Trojice (část), 
specifický vozový park 

4 Podjezd nádraží Nové napojení Suchého Vrbného na 
centrum města 

Výstavba Zanádražní komunikace,  
3. etapa 

5 Rudolfovská  Převedení východní části linky 1 na 
trolejbusy, včetně napojení Rudolfova 

Rekonstrukce Rudolfovské třídy, společná 
investice Jihočeského kraje / obcí 

Mimo pořadí vystupuje stavba trolejbusové trati Čtyři Dvory , o jejíž realizaci již bylo rozhodnuto. Význam 
trati pro obsluhu oblasti se projeví po dokončení revitalizace kasáren, kde vznikne nové čtvrťové centrum. 
Investice umožní převedení páteřní linky 1 na trolejbusový provoz v úseku z Máje na Nádraží. Trasa linky 
ze 76 % využívá již existujícího trakčního trolejového vedení. Změny v síti MHD popisuje událost 4. 
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Prioritu mezi dosud nepřipravenými investicemi dostala trolejbusová trať Na Dlouhé louce , jejímž 
přínosem je posílení ekologické trolejbusové dopravy v rezidenčních oblastech západu a jihu města. 
Zároveň je možné stabilně vyřešit obsluhu lokality Stromovky. Jde o velmi efektivní doplnění trolejbusové 
sítě, neboť výstavba jen 1,7 km dlouhé trat ě navyšuje výkony elektrické trakce o p ětinu!  Nová trať 
pokrývá nejzatíženější úseky linek 7 a 15 (od roku 2011) až se šesti tisíci přepravených cestujících denně. 
Nelze opomenout ani strategický význam tratě v případě mimořádných událostí na Mariánském náměstí a 
Dlouhém mostě či Senovážném náměstí a přemostění Malše, kdy bude možné zachovat provoz trolejbusů. 
Podle předběžné kalkulace DPmČB by se náklady na stavbu tratě mohly pohybovat kolem 31 mil. Kč, 
včetně investice do nové měnírny na levém břehu Vltavy. 

Výstavba nové trat ě Na Dlouhé louce se  příznivě odrazí na podílu ekologické trakce v obsluze významných 
reziden čních oblastí (Vltava 94% spoj ů, Máj nebo Poliklinika Jih  89 % spoj ů, Šumava a Rožnov 100 % spoj ů). 

 

Druhé pořadí náleží trolejbusové trati Přemost ění Vltavy , plánované současně s investicí Statutárního 
města do nového mostu v propojení ulic U Trojice a Jaroslava Boreckého. Trať umožňuje vznik nového 
spojení sídliště Máj a Pražského předměstí ve strategické poloze na nejkratší spojnici, navíc procházející 
rozvojovým územím dnešního výstaviště.  

Záměry na prvních dvou místech hodnocení navrhujeme připravit do roku 2020 . Zásadní vliv na rozšíření 
trolejbusového systému bude mít trať Na Dlouhé louce (viz událost 6), zatímco trať Přemostění Vltavy 
(událost 10) optimalizuje spojení městských částí beze změny podílů autobusové a trolejbusové dopravy.  

Na elektrifikaci ulice U Trojice může navázat trolejbusová trať Pražské sídlišt ě s odloučeným úsekem  
v Novohradské ulici  a zavedením kombinovaného provozu trolejbusů doplněných pomocným agregátem. 
Jde o projekt, který převádí poslední ze šestice páteřních linek mezi trolejbusové, byť s výjimkou 
koncového úseku za železničním přejezdem v Mladém. Trasa linky 11 by vhodně využívala stávající 
infrastrukturu trolejového vedení. Nutnou podmínkou je však trolejbus doplněný nezávislým pohonem.  

Realizace podjezdu pod nádražím  v rámci třetí etapy Zanádražní komunikace s sebou nese příležitost 
pro zkrácení trasy i zvýšení spolehlivosti linek MHD. Nová trolejbusová trať by propojila stávající tratě 
v Dobrovodské a Nádražní ulici v délce necelých 300 m. 

Pořadí priorit výstavby uzavírá trolejbusová trať Rudolfovská , která je s ohledem na přepravní intenzity a 
vztahy prodloužena proti původnímu záměru až do sousedního města Rudolfov. Šance trati na realizaci 
snižuje komplikované financování (zúčastnit by se musel Jihočeský kraj a obě propojená města) a menší 
efektivita využití infrastruktury než v předchozích případech. 
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Akční plán 

 

• M71 – Nové trolejbusové tratě v územním plánu 

5.3 Řízení provozu 

Požadavky na zajištění spolehlivé a plynulé přepravy nebo poskytování aktuálních informací pro cestující – 
to jsou otázky směřující na řízení dopravy a aplikace v něm využívané. Pro rozvoj řízení provozu MHD 
přicházejí v úvahu aplikace založené na:  
� digitálních rádiových přenosech (pokrytí celého obsluhovaného území); nebo  
� přenosové technologii DSRC (spojení na krátkou vzdálenost několika desítek metrů).  

Vždy záleží na konkrétním situaci a výhodách či nevýhodách dané technologie pro její využití. Oba 
způsoby zajištění komunikace pro řízení dopravy si nyní představíme. 

5.3.1 Digitální pozemní síť 

Přenos dat pro dispečerské řízení mezi vozidly a dispečerským systémem RIS a je nyní uskutečňován 
pomocí analogové pozemní sít ě KEYNET. Analogová síť zajišťuje pokrytí pro všechny linky MHD na 
celém obsluhovaném území. Při rozšiřování aplikací pro řízení provozu se může stát, že stávající 
přenosový systém může narazit na hranici své kapacity a nové aplikace nebude možné provozovat.  

Současný technický rozvoj umožňuje využít pro datové přenosy moderní technologie. Jednou z takových 
technologií jsou digitální pozemní sít ě, ať už veřejné jako GSM, UMTS nebo CDMA, tak neveřejné 
systémy na bázi MATRA, TETRA, TETRAPOL, MPT1327, SmartNet a další. V digitálním systému je 
možné při stejné šířce pásma přenášet mnohem více dat, systémy mají výrazně vyšší přenosovou 
kapacitu. To ve svém důsledku umožňuje: 
� zvýšit datový tok a rozšířit tak provozované aplikace včetně těch pro dispečerské řízení; 
� sdílet vysílání s více subjekty a dosáhnout tak nižších nákladů. 

Pro řízení provozu s využitím pozemního digitálního přenosového systému jsou doporučeny především 
aplikace pro standardní dispe čerské řízení provozu flotily vozidel – pracující s geografickou pozicí a se 
zpožděním vůči jízdnímu řádu. Součástí dispečerského řízení je i komunikační spojení mezi dispečerem a 
řidičem – hlasové, případně textové či obrazové, čemuž významně napomáhá právě využití digitální sítě. 

Další významnou aplikací využívající digitální přenosovou síť je moderní dynamický informa ční systém  – 
vozidlový, zastávkový, ale i informace na internetu nebo na mobilních telefonech. Systém by měl 
cestujícího informovat o jízdních řádech, aktuálních odjezdech spojů nebo o dopravní situaci. Tento 
informační systém využívá informace z dispečerského řídicího systému a digitální přenosovou síť využívá 
v případě přenosu informací na koncové příjemce (například inteligentní zastávky). 

Využití digitální přenosové sítě naopak není optimální  pro systém preference MHD na křižovatkách, kde je 
doporučeno využít DSRC technologii (viz dále). Tato technologie umožňuje komunikovat přímo s řadičem 
konkrétní křižovatky lokálně, namísto nutnosti získávat pozici pomocí GPS a složité a zdlouhavé datové 
cesty přes dispečink DPmČB a městskou dopravní řídicí ústřednu.  
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5.3.2 Technologie DSRC 

Alternativní přenosovou technologií, nezávislou na provozních podmínkách přenosové sítě (digitální či 
analogové) a lokálně spolehlivější, přesnější v určení polohy vozidla, využitelnou pro část služeb řízení 
provozu MHD, je tzv. spojení  DSRC (dedikované spojení krátkého dosahu). Jedná se o vysílání signálu 
v pásmu VKV nebo v infračerveném pásmu s dosahem v řádu desítek metrů. Systém vyžaduje vybavení 
vozidla přijímačem obvykle infračerveného záření, vysílačem v pásmu rádiových vln a palubním počítačem, 
a také vybavení infrastruktury majákem (obvykle vysílajícím v infračerveném pásmu) a příslušným 
inteligentním zařízením dle požadované služby. 

Doporučeno je využití systému pro následující služby : 
� přestavování trolejbusových výhybek; 
� preference MHD na křižovatkách vybavených SSZ; 
� aktivace slepeckých zařízení; 
� identifikace vozidel ve vozovnách DPmČB. 

Nejdůležitějším využitím technologie DSRC je zavedení takového řízení dopravy na SSZ, které umožní 
detekci vozidla MHD  a podle přenášených požadavků zasáhnout do signálního plánu křižovatky. Tím lze 
upřednostnit průjezd vozidla křižovatkou, nebo povolit vjezd do vyhrazeného směru či jízdního pruhu. Aby 
tato preference veřejné dopravy pracovala optimálně, je nutné zvolit zaručeně spolehlivou, lokálně přesnou 
a rychlou technologii komunikace, což by mělo naplnit právě DSRC. 

Úspěšný provoz DSRC pro detekci vozidel MHD umožní řadu aplikací v organizaci dopravy, například: 
� změna doby trvání či pořadí fází pro minimalizaci čekání vozidla v křižovatce; 
� prodloužení aktuální fáze volno, pokud se vozidlo blíží ke křižovatce a signál by využilo, ale standardní 

dobu volna by nestihlo; 
� zařazení zvláštní fáze pro průjezd vozidla křižovatkou z vyhrazeného pruhu, pokud je v něm přítomno; 
� pružné nastavení délky zvláštní fáze podle počtu vozidel čekajících ve vyhrazeném pruhu; 
� automatické řízení případných zábran pro vjezd vozidel do vyhrazených prostor nebo celých ulic.         

Návrhy organizace dopravy pro podporu MHD jsou závislé na spolehlivé detekci vozidel, nap ř. pomocí DSRC. 

 

 

 
Zdroj: IPOD (Maránské náměstí, varianta C)   

5.3.3 Doporučený postup 

V prvním kroku pro přechod na digitální p řenosový systém  je potřeba důkladně zvážit, který ze 
zmíněných digitálních systémů bude ekonomicky výhodnější a jaká bude ekonomická návratnost. Je proto 
doporučeno provést kalkulaci provozních nákladů, především pro výpočet režijních nákladů na zajištění 
datových přenosů ve srovnání se současnými náklady v síti KEYNET a přenosy pomocí GPRS. 
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Následně by měla být prověřena a otestována kompatibilita nových přenosových zařízení se stávající 
palubní technikou vozidel DPmČB v případě, že nová technika využívá data z palubního počítače. Nový 
technologický systém i pořizovací projekt by měl umožňovat snadnou a rychlou instalaci celého systému do 
všech vozidel DPmČB. V případě rozporu stávající palubní techniky s novým přenosovým zařízením je 
vysoce rizikové, že náklady na přechod do digitální sítě násobně vzrostou a doba realizace se prodlouží. 

Projekt digitální pozemní sítě musí disponovat dostatečným počtem základnových vysílačů, které dokáží 
pokrýt celou síť linek městské hromadné dopravy – vozidla i zastávky. V souvislosti s digitálními 
pozemními systémy se často používá takové vysílání, které vyžaduje pokud možno přímou viditelnost mezi 
vozidlem a základnovou stanicí. Problémy mohou nastat ve vysoké zástavbě v blízkosti budov, nebo 
v okrajových částech sítě za terénním horizontem. V zásadě je doporučeno změřit pokrytí signálu na všech 
trasách MHD, kde je vyžadována komunikace. 

A konečně, harmonogram realizace projektu by měl zaručit přechod z analogového na digitální přenosový 
systém v co nejkratším časovém rozsahu. Provozování zastupitelných přenosových systémů paralelně po 
delší dobu není ani ekonomické, ani spolehlivé z hlediska řízení dopravy. Jinými slovy, realizace digitální 
přenosové sítě musí umožnit plné opuštění analogového přenosového systému, případně i systému 
GPRS, a provozovat pouze zvolený digitální přenosový systém. 

Pro zavedení technologie DSRC  doporučujeme zpracování technické studie, která od samotného začátku 
bude úzce navázána na:  
� stávající palubní technologie DPmČB;  
� automatickou dopravní ústřednu a řídící systémy SSZ provozované společností Signalbau Huber; 
� možnost využití stožárů veřejného osvětlení pro instalaci technologie (majáků);  
� koncepční záměry Statutárního města České Budějovice, zejména v oblasti organizace dopravy a 

preference veřejné dopravy.  

Cílem technické studie je navrhnout podmínky pro zavedení technologie DSRC ve vybraných lokalitách ve 
městě, například dle rozsahu projektu IPOD či programu „Koridory městské dopravy“ (viz kapitola 6.2). 
Výhodou je, že zkušební provoz nevyžaduje osazení celého vozového parku ani většího množství lokalit ve 
městě – lze začít u vybrané flotily vozidel a křižovatek na jedné trase MHD. 

Akční plán 

 

• D81 – Zadání pro technickou studii detekce vozidel na křižovatkách (technologie DSRC) 

• M81 – Technická studie pro detekci vozidel na křižovatkách (technologie DSRC) 

5.4 Ekonomická vyhodnocení 

Zásadní návrhy Generelu byly ověřeny také v provozních a ekonomických dopadech . V této rovině se 
vzhledem k zaměření projektu jedná o kvalifikovaný odhad. Jeho upřesnění bude možné až po přípravě 
konkrétních jízdních řádů nebo zavedení vybraného typu vozidla do provozu.  

Provozní a ekonomická vyhodnocení jsou připravena pro: 
� návrh provozu MHD od roku 2011 v podobě vyčíslení ujetých kilometrů na území města a porovnání 

s variabilní složkou nákladů na zajištění dopravní obslužnosti; 
� rozvoj sítě dle pozdějších událostí 1 až 10 v úrovni změny počtu ujetých kilometrů na linkách MHD a 

počtu vypravených vozidel; 
� zavedení provozu minibusů v podobě kalkulace předpokládaných nákladů na ujetý kilometr; 
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5.4.1 Návrh opatření pro rok 2011 

Základem provozního vyhodnocení je odhad kilometrického výkonu linek  po zavedení návrhu do reality. 
Porovnání bylo provedeno na základě výpočtu ujeté vzdálenosti v platném jízdním řádu v roce 2010 a 
navrhovaném jízdním řádu v roce 2011. Výpočet byl proveden pouze na území města České Budějovice, 
neboť není znám objem dopravy požadovaný obcemi pro příští období. Zároveň ujeté kilometry v roce 
2010 i 2011 neobsahují manipulační jízdy, v reálném provozu součást výkonu linek. 

Z následující tabulky je patrné, že za celý kalendářní rok očekáváme pokles ujeté vzdálenosti o 5,85 %  
na území města. Různě se na něm podílejí jednotlivé trakce – zatímco trolejbusová trakce je ve srovnání  
s  rokem 2010 stabilizovaná (růst o 1,1 %), autobusová trakce klesá o 11,5 %. Vyrovnává se tak mezikrok 
z roku 2010, kdy byly redukovány výkony trolejbusových linek a naopak zachovány výkony autobusové. 

Vzdálenost ujetá MHD za kalendá řní rok [km] 

  Provoz 2010 Provoz 2011 Změna 

Celkově MHD 4 587 580 4 319 290 -5,85 % 

Trolejbusy 2 050 830 2 073 390 1,10 % 

Autobusy 2 536 750 2 245 900 -11,47 % 
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5.4.2 Události v síti do roku 2020 

První tabulka nás seznámí se vlivem událostí v síti na vývoj počtu ujetých kilometr ů dle typů vozidel. 
Celková bilance je +424 kilometrů, což řádově odpovídá zavedení minibusů v historickém centru města 
(rozšíření sítě). Ostatní opatření zachovávají celkové výkony na stávající úrovni, což bylo  cílem Generelu. 

Změna ujetých kilometr ů na linkách MHD na území m ěsta pro b ěžný pracovní den 

Událost Článkové 
trolejbusy 

Standardní 
trolejbusy 

Článkové 
autobusy 

Standardní 
autobusy 

Minibusy 

Událost 1 – Sloučení linek 10 a 13 0  0  0  -239  0  

Událost 2 – Minibusy na lince 12 a zkrácení trasy 0  0  0  -356  +462  

Událost 3 – Minibusy v okolí Rudolfova 0  0  0  0  0  

Událost 4 – Trolejbusová trať Čtyři Dvory +710  0  -997  0  +484  

Událost 5 – Minibusy v historickém centru města 0  0  0  0  +479  

Událost 6 – Trolejbusová trať Na Dlouhé louce 0  +1 238  -941  -261  0  

Událost 7 – Obsluha lokality Švábův hrádek 0  0  0  0  +37  

Událost 8 – Podjezd pod vlakovým nádražím -153  0  0  -68  0  

Událost 9 – Komerční zóna Mladé 0  0  0  0  0  

Událost 10 – Most Boreckého – U Trojice -109  0  +329  -191  0  

Následující tabulka popisuje pro stejné události změny v celkovém počtu vypravených vozidel . Uvedena 
je změna pro každou událost zvlášť a v závorce pak celková změna pro všechny události vzestupně. 

Změna vypravenosti vozidel na linkách MHD pro b ěžný pracovní den 

Událost Článkové 
trolejbusy 

Standardní 
trolejbusy 

Článkové 
autobusy 

Standardní 
autobusy 

Minibusy 

Událost 1 – Sloučení linek 10 a 13 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Událost 2 – Minibusy na lince 12 a zkrácení trasy 0 (0) 0 (0) 0 (0) -2 (-2) +3 (3) 

Událost 3 – Minibusy v okolí Rudolfova 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (-2) +2 (5) 

Událost 4 – Trolejbusová trať Čtyři Dvory +4 (4) 0 (0) -5 (-5) 0 (-2) +2 (7) 

Událost 5 – Minibusy v historickém centru města 0 (4) 0 (0) 0 (-5) 0 (-2) +2 (9) 

Událost 6 – Trolejbusová trať Na Dlouhé louce 0 (4) +8 (8) -8 (-13) 1 (-1) 0 (9) 

Událost 7 – Obsluha lokality Švábův hrádek 0 (4) 0 (8) 0 (-13) 0 (-1) 0 (9) 

Událost 8 – Podjezd pod vlakovým nádražím -1 (3) 0 (8) 0 (-13) 0 (-1) 0 (9) 

Událost 9 – Komerční zóna Mladé 0 (3) 0 (8) 0 (-13) 0 (-1) 0 (9) 

Událost 10 – Most Boreckého – U Trojice 0 (3) 0 (8) +2 (-11) -3 (-4) 0 (9) 
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5.4.3 Minibusy 

Další z provedených kalkulací byl odhad náklad ů na provoz minibus ů v podmínkách DPmČB. Cílem 
bylo vypočíst jednotkové náklady na ujetý kilometr, které zohledňují úspory v provozu autobusu s menší 
kapacitou, zároveň však respektují ostatní náklady spojené s provozem autobusové divize jako takové.  

Modelovým případem bylo nasazení minibusů na linku 12 po upravené trase (událost 2). Vzorovým 
vozidlem je minibus české výroby CiBus ENA  od výrobce Mave, spol. s r.o. Liptál. Minibus má celkovou 
obsaditelnost 26 osob, z toho 15 sedících. V různých specifikacích je provozován v Ostravě, Brně, 
Olomouci a Plzni. Pořizovací cena vozidla včetně doplňkové výbavy obvyklé v budějovických podmínkách 
(plošina pro invalidní vozík, informační systém apod.) je předpokládána ve výši 3 000 000,- Kč bez DPH.  

Základem pro kalkulaci byly následující údaje: 
� podrobný rozpis fixních a variabilních nákladů pro ujetý kilometr autobusu za I. pololetí 2010; 
� průměrná spotřeba autobusů DPmČB za I. pololetí 2010; 
� průměrná spotřeba vozidel CiBus ENA dle podkladů DP Ostrava; 
� náklady na materiál v údržbě vozidla CiBus ENA dle podkladů DP Ostrava; 
� výpočet ujetých kilometrů minibusů za kalendářní rok na lince 12; 
� technické podklady a rozpis standardní a příplatkové výbavy vozidla CiBus ENA.  

V kalkulaci fixních a variabilních nákladů se pro minibus odlišují následující položky: 
� Variabilní náklady na pohonné hmoty . Spotřeba minibusu je cca 18 l/100 km, průměrného autobusu 

pak 45 l/100 km. V této položce je tak provoz minibusu úspornější o 60%. 
� Variabilní náklady na spot řebovaný materiál  při údržbě vozidla. Objektivitu této položky snižuje 

skutečnost, že vozidla jsou v záruční době, proto je hodnota pouze na 12 % průměrného autobusu. 
� Fixní náklady na přímé účetní odpisy  uvažují životnost vozidla 15 let, kalkulovány byly specificky podle 

pořizovací hodnoty vozidel a jejich počtu. 

Výsledky kalkulace říkají, že celkové provozní náklady minibusu mohou být až o 25 % nižší  než 
průměrného autobusu, tedy na úrovni 40,- Kč/km . Roli zde sehrává poměrně silné zastoupení fixních 
nákladů, které ani jiný typ provozovaného vozidla nemůže výrazněji snížit. Výhodnost minibusu se může 
lehce zvýšit při rozšíření jejich provozu – výhledově uvažujeme park 12 vozidel, z nichž 9 bude zasahovat 
do provozu v pracovních dnech.  

Kalkulace provozu minibus ů v podmínkách DPm ČB [Kč/km] 

Typ vozidla  Variabilní složka Fixní složka Celkové náklady 

Fiat-Mave CiBus ENA 17,35 22,61 39,96 
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6.1 Program „Koridory městské dopravy“ 

Jak jsme uvedli v předchozích kapitolách Generelu, prioritou rozvoje městské dopravy by měly být páte řní 
linky , které na sebe poutají většinu přepravního výkonu a také mají největší potenciál získat nové cestující, 
či alespoň udržet ty stávající. Díky krátkodobým opatřením od roku 2011 je nabídka páteřních linek 
nastavena, první krok je tedy učiněn.  

Ve druhém kroku je pak společným cílem dopravce a města na těchto linkách poskytovat co nejvyšší 
kvalitu služby , aby se investice vložená do financování dopravní obslužnosti adekvátně využila. Proto 
mluvíme o programu „Koridory městské dopravy“ – novém přístupu ke zlepšení kvality městské dopravy 
tam, kde to pocítí nejvíce uživatelů.       

Koridor městské dopravy vnímáme jako finální produkt , sestavený z mnoha dílů od různých dodavatelů. 
O nákupu tohoto produktu se pak rozhoduje cestující, kterého primárně nezajímá, z jakých dílů se skládá, 
ale jak ve výsledku funguje. Tím produktem je cesta z místa A do místa B, součást významného 
přepravního vztahu, obslouženého páteřní linkou MHD. 

Koridor je souborem mnoha opatření, od nadstandardního vybavení zastávky přes nasazování moderních 
vozidel, uplatnění preference MHD až po dobrý stav vozovky a funkční trolejové vedení. Všechna tato 
opatření jsou koncentrována do jedné trasy , proto mluvíme koridoru. Tato opatření mohou být 
připravována postupně, různými subjekty, avšak teprve ve svém spolupůsobení pomohou zlepšit celkovou 
spokojenost cestujících se službami MHD. 

Koridor není jen seznamem všech možných zlepšení na jedné trase, je také nástrojem úzké spolupráce  
mezi Dopravním podnikem a Statutárním městem. Stejně jako je těžké vyrobit produkt bez jasného 
technického výkresu a provázání všech dodavatelů, ani koridor městské dopravy nebude nikdy funkční, 
pokud nebudeme od začátku znát jeho cílovou podobu a cestu, jak k ní dojít.   

Jako pilotní program byl vybrán Koridor linky 3 , neboť tato linka v jednotkovém přepravním výkonu 
dvojnásobně převyšuje druhou nejzatíženější linku 9. Zároveň je vedena v trase často blokované 
kongescemi. Intervaly v ranní špičce budou od roku 2011 klesat až ke čtyřem minutám, význam dále 
vzroste po odklonu linky 1 do ulice Evžena Rošického. Parametry linky 3, které by v jiných městech obstály 
i v tramvajovém provozu, určitě zasluhují pozornost v oblasti zvyšování kvality služeb MHD.  

Trasa linky 3, stabilizovaná od roku 2004, je ukázkou dob ře nastavené páte řní linky . Vysoké p řepravní výkony 
spolu s problémy v plynulosti dopravy za řazují linku 3 do pilotního programu „Koridory m ěstské dopravy“.    

 

 

6. Programy a partnerství 
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6.1.1 Koridor linky 3 

Náplň koridoru zcela vystihuje jeho grafické pojetí v příloze 6.1 , na tomto místě tedy jen shrneme povahu 
zamýšlených opatření. Znovu je na místě připomenout, že jednotlivé kroky mohou být realizovány různými 
subjekty v různou dobu, pokaždé však v úzké koordinaci a se společným cílem. Řada opatření v oblasti 
organizace dopravy pochází již z projektu IPOD, výborně však naplňují i tento program Generelu. 

Soubor opat ření v programu Koridor linky 3 
 Zastávka 

• Vznik nové zastávky nebo úprava povrchu chodníku, kde jsou shledány nedostatky v dostupnosti   

• Vybavení přístřeškem, jízdenkovým automatem a elektronickým označníkem, kde nyní chybějí 

• Instalace panelu s informacemi o službách MHD a orientaci v okolí zastávky (včetně možnosti reklamy) 

 Přechod pro chodce 

• Bezpečnostní úpravy na přechodech pro chodce v blízkosti zastávky 

• Zajištění krátké přístupové cesty 

  Vozidlo 

• Vysoký podíl garantovaných nízkopodlažních vozidel v jízdním řádu 

• Nízký věkový průměr nasazovaných vozidel 

• Vstřícné chování řidičů vůči cestujícím 

 Směrové řazení vozidel 

• Povolení výhradního průjezdu vozidel MHD do určitého směru v křižovatce 

• Změna organizace dopravy v jízdních pruzích ve spojitosti s jinými opatřeními 

 

 Vyhrazený BUS pruh 

• Vyhrazený jízdní pruh pro jízdu autobusů a trolejbusů MHD 

 

 Světelné signaliza ční zařízení 

• Zřízení nového světelného řízení křižovatky  

• Umožnění preference MHD nebo otevření dříve zakázaných křižovatkových pohybů 

 

 Preference MHD na k řižovatce 

• Úprava délky doby volna ve směru jízdy MHD 

• Nastavení signálního plánu pro absolutní / podmíněnou preferenci dle dopravních podmínek 

• Komunikace vozidla MHD s křižovatkou 

 Povrch komunikace 

• Výměna poškozeného krytu vozovky 

• Rozšíření komunikace ve vazbě na preferenční opatření 

 

 Trakční trolejové vedení 

• Optimalizace prvků trolejového vedení pro plynulou jízdu trolejbusu 
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6.1.2 Partneři a realizace programu 

Realizace programu závisí na kompetencích a spole čném postupu  Dopravního podniku, Statutárního 
města a Policie České republiky (případně Městské policie). Tyto subjekty může doprovázet osoba 
Koordinátora programu, který připravuje odborné podklady a zastřešuje pravidelná jednání. Může být 
nominován jako tým zástupců všech stran, nebo externí odborný subjekt (konzultant).  

Z následujícího přehledu vyplývá, že nejvíce úkolů stojí před Statutárním městem, které ač není nositelem 
projektu, ovlivní nejvíce jeho podobu. Zapojení města je podstatné také z jiného pohledu – jako veřejný 
subjekt garantuje, že program je vyvážený vůči všem účastníkům dopravy, zejména při veřejné diskuzi o 
případných restriktivních opatřeních individuální dopravy. 

Dopravní podnik m ěsta České Bud ějovice 
     

• Vybavení zastávek jízdenkovými automaty, elektronickými označníky a informačními panely 

• Vypravování nízkopodlažních vozidel na garantované spoje dle jízdního řádu 

• Vybavení vozidel technologií pro detekci ve světelně řízených křižovatkách 

• Úpravy trakčního trolejového vedení pro trolejbusy  

 

Statutární m ěsto České Bud ějovice 
       

• Zřízení nové zastávky, vybavení přístřešky nebo jejich obměna, úpravy chodníkových ploch 

• Zřízení nových přechodů nebo bezpečnostní úpravy stávajících 

• Organizace dopravy na místních komunikacích a ve spolupráci se státem / krajem též komunikacích I. až III. třídy  

• Zřízení světelného signalizačního zařízení na křižovatce, signální plány včetně zohlednění preference MHD 

• Vybavení světelně řízených křižovatek technologií pro detekci vozidel MHD a propojení s dopravní ústřednou 

• Opravy krytu vozovek a zastávek na místních komunikacích 

 

Policie České republiky 
      

• Schválení zásahů do hlavního dopravního prostoru komunikací (nové zastávky, přechody pro chodce) 

• Schválení navržené organizace dopravy na všech komunikacích ve městě 

• Schválení světelného signalizačního zařízení na křižovatce a  signálního plánu s preferencí MHD 

• Dozor nad dodržováním dopravních předpisů, zejména v zastávkách a vyhrazených jízdních pruzích (též Městská policie) 

 

Koordinátor programu 
     

• Odpovědnost za řízení programu (zástupci zainteresovaných stran nebo externí odborný subjekt) 

• Koordinace aktivit časově náročných nebo komplikovaných (především organizace a řízení dopravy) 

• Příprava odborných podkladů pro rozhodování partnerů programu a jednání s dalšími subjekty / veřejností 

• Externí komunikace průběžných výsledků 

V zahraničí se v programech tohoto charakteru uzavírají dobrovolné smlouvy mezi městem, koordinátorem 
veřejné dopravy, jednotlivými dopravci a policií. V nich jsou specifikovány závazky jednotlivých stran a 
formální záležitosti ohledně pracovních skupin a podobně. V Českých Budějovicích navrhujeme vytvoření 
Memoranda , které je v našich podmínkách běžným vyjádřením společné vůle dosáhnout řešení.  
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V otázce postupu realizace  lze oddělit aktivity, které:  
� lze realizovat prakticky kdykoliv (např. vybavení zastávek, trolejové vedení, oprava vozovky); 
� jsou již k dispozici, ale nejsou tak často využívány (například garantované nízkopodlažní spoje nebo 

dozor nad dodržováním dopravních předpisů); 
� vyžadují delší investiční přípravu a / nebo vzájemnou provázanost – těm se budeme nyní věnovat, 

neboť jde o aktivity klíčové pro úspěch programu. 

Za klíčové aktivity  v programu Koridor linky 3 považujeme: 
� Projednání a podpis Memoranda zástupci všech zúčastněných stran, sestavení Koordinátora programu 

− I. pololetí 2011 
� Vypsání technické studie pro detekci vozidel na křižovatkách (technologie DSRC) 

− rok 2011 
� Realizace varianty Z projektu IPOD, která tvoří významnou část Koridoru linky 3 v centru města 

− rok 2011 
� Zavedení preference MHD na křižovatkách po celé trase, instalace technologie do vozidel MHD 

− rok 2012 
� Realizace varianty C projektu IPOD, která zlepšuje průjezdnost města především v trase Koridoru 

− roky 2012 – 2013 
� Zřízení zastávky Multikino na sídlišti Máj, v souvislosti s Koridorem a zároveň odklonem linky 1  

− II. pololetí 2013 

Akční plán 

 

• D91 – Program Koridor linky 3 

• M91 – Program Koridor linky 3 

6.2 Program „Minibusy“ 

Minibusy, nebo-li autobusy s nižší kapacitou, se mohou stát přirozenou součástí městské dopravy 
v Českých Budějovicích. Nemusí sloužit pouze jako speciální vozidla pro hendikepované, ani jako 
kyvadlová doprava do historického jádra a zpět, jak je známe z jiných českých měst. Minibusy v návrhu 
Generelu vytvoří plnohodnotné linky – na levém břehu Vltavy, v historickém jádru, malých městských 
čtvrtích i za hranicemi města. Dotvářejí síť MHD.  

Protože dosud Dopravní podnik nevlastní tento typ vozidla, podobně jako jiní dopravci ve městě, jsou 
minibusy jedním ze třech zvláštních programů Generelu. Cílem této kapitoly je poskytnout Dopravnímu 
podniku podklady pro komunikaci s objednateli dopravy, kteří drží budoucnost minibusů ve svých rukou. 

Dva důvody, pro č uvažovat o minibusech : 
� Minibus může obsluhovat ulice běžně nedostupné MHD (úzké profily, nízká nosnost vozovky, stoupání 

a poloměry). Využije své nízké celkové hmotnosti (5–6t) a úsporných rozměrů (délka 8–9m, šířka mírně 
nad 2m). Nově tak může městská doprava dosáhnout do historického jádra města, stejně jako lokalit 
individuálního bydlení, kde je nedostatečně rozvinutá infrastruktura. 

� Minibus může nahradit standardní autobusy na málo využitých linkách. Provoz minibusu je totiž 
ekonomičtější, s celkovými náklady nižšími asi o 25% než u průměrného autobusu v podmínkách 
DPmČB. Cena ujetého kilometru je přibližně 40,- Kč. Obsaditelnost vozidla se pohybuje mezi 25 a 40 
cestujícími, vozidla jsou běžně bezbariérová.  
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Dvě ukázky, kde jsou minibusy nevhodné : 
� Linka obsloužená minibusy by neměla kopírovat silnější přepravní vztahy, a to ani na části své trasy. 

V opačném případě hrozí přeplnění vozidla, vzhledem k jeho malé kapacitě. Proto je nevhodný souběh 
minibusů s běžnými linkami v delších úsecích. Naopak trasa by se měla protínat se standardní sítí MHD 
jen ve smysluplných přestupních místech. Pokud již souběh s jinými linkami existuje (například do 
centra města), bývá účinným regulátorem poptávky nižší cestovní rychlost (komplikovanější trasa). 

� Lokality obsloužené minibusy by neměly vykazovat velké výkyvy v poptávce, především při cestách do 
zaměstnání nebo také škol. To jsou případy, kdy se uživatelské skupiny přepravují v jednom špičkovém 
období. I tyto lokality lze samozřejmě obsluhovat minibusy, avšak špičková poptávka nesmí překročit 
kapacitu vozidla. Dobře se vhodnost minibusu ověří dlouhodobějším průzkumem na zamýšlené trase, 
avšak se standardními vozidly, pokud to podmínky umožní. 

6.2.1 Možnosti minibusů v budějovické MHD 

Linky obsluhované minibusy mohou vhodně vyřešit obslužnost těchto oblastí: 
� Havlíčkova kolonie  – obsloužena je linkou 12 v trase dle návrhu pro rok 2011. Přepravní průzkumy 

zde poukazují na nízké využití spojů, proto budou prodlouženy intervaly až na 30 minut ve špičce. 
Minibusy jsou příležitostí pro navýšení počtu spojů při zachování stejných nákladů. Lokalita je 
charakterem své poptávky i stavebními parametry ulic velmi vhodná pro zavedení autobusů s nižší 
kapacitou. Výhledově bude Havlíčkova kolonie napojena na linku 21 přímo do historického jádra města, 
což je optimální řešení pro tuto část města. 

� Husova kolonie  – obsloužena také linkou 12 v nové trase Havlíčkova kolonie – Husova kolonie – 
Slévárenská. Po dokončení podjezdu v Pekárenské ulici bude trasa zkrácena a napřímena, což spolu 
s navýšeným počtem spojů (pokud budou zajištěny minibusem) výrazně zlepší obslužnost lokality.  
Také pro Husovu kolonii je výhledově navržena přímá dostupnost historického jádra města, tentokrát 
linkou 22.  

� Historické jádro m ěsta  – naplnění dlouhodobé koncepce Územního plánu, oživení centra města 
zavedením frekventované MHD. Využití všech výhod minibusů – nízká celková hmotnost a dobrá 
obratnost při průjezdu historickými ulicemi. Obsluha koordinovanými linkami 21 a 22 s výsledným 
intervalem 10 minut ve špičce pracovního dne a 15 minut mimo špičku. Přesah linek do dalších 
městských částí (Havlíčkova kolonie, Husova kolonie, Pražské předměstí, Dlouhá louka, Nádraží) a 
komfortní přestupy do ostatních směrů v rámci zastávky (U Zelené ratolesti, Mariánské náměstí, 
Nádraží) či krátkým pěším přesunem (Senovážné náměstí).  

� Kubatova  – zlepšení dostupnosti jihozápadní části Pražského předměstí, která není optimální. 
Argumentem pro využití veřejné dopravy bude vedení linky 22 přes atraktivní cíle v historickém jádru 
města k nádraží. Linka 22 bude v zastávce Kubatova ukončena objezdem bloku ulic.  

� Haklovy Dvory a Zavadilka  – reakce na převedení linky 1 do trolejbusového provozu, zároveň řešení 
nevhodného typu vozidla (článkový autobus) v oblasti se slabou přepravní poptávkou. Minibusová linka 
21 nebude jen napájecí linkou na páteřní MHD, ale zajistí i vnitroobalstní vztahy v rámci levého břehu 
Vltavy, včetně dosud neobsloužených lokalit (Švábův Hrádek). 

� Dlouhá louka  – řešení dlouhodobého problému se špatnou dostupností lokality. V první fázi je zde  
ukončena linka 21 z Haklových Dvorů, s přestupní vazbou na jiné linky u Výstaviště. V druhé fázi pak 
bude lokalita napojena také ve druhém směru do historického jádra města a Havlíčkovy kolonie. Provoz 
minibusu snižuje nároky na infrastrukturu (zastávka, točna), dokud v lokalitě nevznikne definitivní řešení 
spolu s výstavbou Centra Dlouhá louka. 

� Švábův Hrádek  – obsluha rozvojové lokality individuálního bydlení, kde dnes MHD chybí. Přeložena 
sem bude linka 21 z Haklových Dvorů do Havlíčkovy kolonie (přes centrum města a nádraží), což je 
nejlepší možná nabídka veřejné dopravy pro tuto část města (přímé spojení jak s vybaveností sídliště 
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Máj, tak s významnými cíli v centru). Odklon linky přes ulici Na Sádkách naplňuje zásadu, aby 
minibusová linka nepřekrývala zatížené přepravní vztahy ze sídlišť do centra města. 

� Adamov, H ůry – nabídka MHD v obcích za hranicemi města, kde rychlým tempem postupuje výstavba 
individuálního bydlení. Obsluha standardním autobusem je nemožná (prostorové poměry), ale také 
nevhodná (nízká poptávka). Návrh předpokládá napojení na páteřní síť v zastávce Rudolfov, Kostel, 
kde je k dispozici dostatečně kapacitní linka MHD do Českých Budějovic. 

� Jivno – příležitost pro veřejnou dopravu v obci, kde dnes prakticky není přítomna. Zároveň lze řešit 
dostupnost severní části Rudolfova, kde je docházka od konečné zastávky u kostela již nekomfortní. 

� Hlincová Hora – náhrada nevhodného typu vozidla (článkový autobus) a možnost prodloužení městské 
dopravy do „staré části“ obce. Provoz minibusu opět snižuje nároky na infrastrukturu (zastávka, točna), 
pokud by linka MHD měla pokrýt celou zástavbu obce. Návrh předpokládá napojení na páteřní MHD 
v zastávce Rudolfov, Na Americe. 

Linky obsluhované minibusy v kone čné podob ě do roku 2020 

Linka 18 „Pod Babou“ – Hůry – Adamov – Rudolfov – Hlincová Hora 
 

Linka 21 Haklovy Dvory – Máj M.Horákové – Dubenská – Švábův hrádek – Dlouhá louka – Náměstí Přemysla Otakara 
II. – Senovážné náměstí – Nádraží – Čechova – Malý jez – Havlíčkova kolonie (u trati) 

Linka 22 Kubatova – Náměstí Přemysla Otakara II. – Senovážné náměstí – Nádraží – Skuherského – Husova kolonie – 
Slévárenská 

6.2.2 Partneři a realizace programu 

Zavedení minibusů se odvíjí od rozhodování těchto stran: 
� Dopravní podnik  – nositel programu, vysvětluje podmínky zavedení minibusů, případně zajišťuje 

zkušební provoz, poté vlastní a provozuje vozidla na pravidelných linkách;  
� Statutární m ěsto České Bud ějovice – rozhoduje o dopravní obsluze na svém území, připravuje 

potřebnou infrastrukturu (především zastávky), vydává linkové licence, poté financuje obslužnost; 
� Obce Hůry, Adamov, Jivno, Hlincová Hora  – rozhodují o dopravní obsluze na svém území, připravují 

potřebnou infrastrukturu (především zastávky), poté spolufinancují dopravní obslužnost, při jejím návrhu 
postupují společně; 

� Město Rudolfov – v závislosti na okolních obcích schvaluje rozšíření dopravní obslužnosti na svém 
katastru, hledá dohodu s okolními obcemi o vhodné kompenzaci přestupů na páteřní linku MHD do 
Českých Budějovic; 

� Krajský ú řad Jiho českého kraje  – vydává linkové licence u příměstských linek, poté spolufinancuje 
dopravní obslužnost.  

Realizace programu  může v nejbližších letech následovat tyto kroky: 
� Oslovení výrobců minibusů s žádostí o pronájem vozidla ke zkušebnímu provozu 

− I. pololetí 2011 
� Nasazení minibusů na lince 12 v provozu s cestujícími (na trase platné od roku 2011) 

− II. pololetí 2011 
� Nabídka testování průjezdnosti a dalších parametrů ve všech zamýšlených lokalitách (viz výše) 

v provozu bez cestujících 
− II. pololetí 2011 

� Vyhodnocení zkušebního provozu a požadavků případných objednatelů dopravy 
− II. pololetí 2011 

� Jednání se všemi partnery programu o konkrétní podobě záměru na zavedení provozu minibusů, 
odsouhlasení dalšího postupu (především přípravy zastávek a nákupu vozidel)  
− IV. čtvrtletí 2011 
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� Sestavení listu závazných parametrů minibusu pro budoucí výběrové řízení 
− I. čtvrtletí 2012 

� Vypsání výběrového řízení na dodávku první série minibusů + opce na další dodávky  
− I. čtvrtletí 2012 

�  Dodávka první série minibusů od výrobce   
− IV. čtvrtletí 2012 

� Uvedení prvních minibusových linek do provozu  
− IV. čtvrtletí 2012   

Akční plán 

 

• D92 – Program „Minibusy“ 

6.3 Program „Marketing městské dopravy“ 

V kapitole 4.5 jsou uvedeny standardní postupy podávání informací cestujícím, ať obecně o možnostech 
využití městské dopravy, dočasných výlukách v provozu a nebo trvalých dopravních změnách. Komunikace 
se zákazníkem však zároveň otevírá příležitost pro využití dalších, nadstandardních informačních způsobů, 
které mohou velmi přirozeně splynout s marketingem – reklamou ve řejné dopravy . 

Marketingu se může věnovat Dopravní podnik sám, ale v zahraničí je běžné, že se propagace veřejné 
dopravy aktivně účastní i město. Nejen proto, že na veřejnou dopravu významně přispívá, ale také 
z důvodu, že na prosazování kvalitnější MHD se aktivně podílí a nechce zůstat stranou ani při komunikaci s 
veřejností. To jsou důvody, proč je „Marketing městské dopravy“ zařazen jako třetí program Generelu – 
podobně jako předchozí uspěje při úzké spolupráci města a dopravce. 

O marketingu  zde mluvíme ve dvou pohledech: 
� taktickém – upozornit zajímavým způsobem cestujícího, že dochází k určitým změnám / inovacím a 

navést ho na zdroje podrobnějších informací; 
� strategickém – upozornit všechny obyvatele a návštěvníky města, že městská doprava prochází 

vývojem, nabízí nové produkty nebo zkvalitňuje své služby.  

Od těchto pohledů se odvíjí i zaměření tohoto programu. V první části budeme mluvit o využití 
krátkodobých kampaní pro osvětu veřejnosti při významných událostech v síti MHD. Zajímat nás bude 
především, jakými způsobem „nejlépe prodat“ podstatu sdělení a přilákat pozornost cestujících. Ve druhé 
části programu se budeme věnovat dlouhodobé, obecné propagaci veřejné dopravy. 

6.3.1 Kampaně 

Jaké jsou příležitosti pro realizaci speciálních informačních kampaní? 
� Opatření pro rok 2011  – první a hned velmi důležitá příležitost – dochází k výrazným změnám v síti 

linek MHD, cílených na zkvalitnění služby – je nutná včasná komunikace s veřejností, vysvětlení všech 
souvislostí a přínosů, „nalákání“ na výhody nového uspořádání. V opačném případě může být celý balík 
opatření chápán jako vynucená změna, úsporné opatření nebo nedomyšlený krok, s množstvím 
odmítavých reakcí a rizikem růstu do politického problému; 

� Událost 1 – Slou čení linek 10 a 13  – typická ukázka lokální, avšak místně významné úpravy – zde je 
hlavním cílem osvěta nového „užívání“ linek 6 a 10. Kampaň nemusí být celosíťová, o to však může být 
detailnější (např. distribuce letáků s jízdním řádem do poštovních schránek);  
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� Událost 3 – Zavedení minibus ů v okolí Rudolfova  – charakterem podobná předchozímu případu, 
předpokládá se úzká spolupráce s obcemi a čistě lokální působení – finanční nenáročnost; 

� Událost 4 – Trolejbusová tra ť Čtyři Dvory  – obdobně krátkodobým opatřením pro rok 2011, neboť 
rozsah úprav se týká velkého území města a reakce cestujících nebude vždy pozitivní; 

� Událost 5 – Zavedení minibus ů v centru m ěsta  – povaha kampaně může být dlouhodobější, první 
fáze dokonce může předcházet rozhodnutí Rady města, „testovat“ názor veřejnosti a podpořit 
všeobecný zájem o rozšíření služeb MHD. Samotná fáze realizace je specifická, protože kromě 
„tradičních“ uživatelů městské dopravy by měla oslovit také návštěvníky historického jádra (turisty, 
byznysmeny) – je kampaní s nejužším propojením na Statutární město (turistické informační centrum, 
cestovatelské portály, informace na parkovištích, v budovách úřadů, dopravních terminálech apod.). 
Propagovat lze také samotné vozidlo – minibus – a jeho přínosy; 

� Zavedení zastávek na znamení – snaha o nadstandardní informovanost cestujících pro tuto provozní 
inovaci – cílem je upozornit na zřízení zastávek (informace – seznam), způsob chování cestujících při 
nástupu a výstupu a také zvláštním způsobem označit přímo dotčené zastávky.  

6.3.2 Kampaň pro opatření v roce 2011 

Jaké jsou faktory úsp ěchu  („selling factors“) pro příznivé přijetí navrhovaných změn od roku 2011? 
� vznikají páteřní linky – priorita městské dopravy v zákaznickém pohledu; 
� výrazně roste počet spojů na zatížených linkách– například linky 3 a 9 posíleny o 20%; 
� zkracují se doby cestování po městě – linka 2 nově spojuje sever a jih města o 7 minut rychleji; 
� vznikají nové frekventované linky – linka 5 nahrazuje tři dřívější linky 5, 15 a 17; 
� je lepší koordinace jízdních řádů – zkracuje se díky tomu čekání na zastávkách; 
� zavádí se taktový jízdní řád – odjezdy si lze zapamatovat, protože se stále opakují; 
� roste efektivita systému – všechna zlepšení pramení z vnitřních úspor MHD. 

Jaká jsou naproti tomu rizika ? Jak by jim měla kampaň předcházet? 
� mění se čísla linek v některých relacích – krátkodobá dezorientace cestujících ► včasná informovanost, 

distribuce názorných schémat sítě, uvedení příkladů nových spojení;  
� zanikají některá přímá spojení – nově bude vyžadován přestup ► informace o místě přestupu a 

navazujících linkách, případně návod na hledání garantovaných přestupů v jízdním řádu; 
� redukuje se provoz na neefektivních linkách – klesá počet spojů ► upozornění na přepravní alternativy, 

uvedení protikladu posílených linek a směrů (v zásadě nejde o redukci MHD, ale optimalizaci).  

Jaké způsoby propagace  lze využít? 
� Vytvoření speciální webové prezentace na internetových stránkách dopravce; 
� Rozeslání zprávy pomocí newsletteru registrovaným uživatelům s odkazy na další informace; 
� Instalace sloganů kampaně na vozidla MHD formou polepu – podokenního pásu; 
� Instalace sloganů kampaně na reklamní plochy (vitríny) zastávkových přístřešků; 
� Vydání kombinovaných informačních materiálů (schéma sítě + vysvětlení změn + příklady cestování + 

odkaz na další informační zdroje DPmČB); 
� Vydání tištěných jízdních řádů, doplněných informativní přílohou – zvážit mimořádné vydání zdarma;  
� Instalace vývěsek na všech zastávkách sítě MHD s odkazem na zdroje informací; 
� Vydání tiskové zprávy a uspořádání tiskové konference.   
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Jaké slogany se mohou v kampani objevit? (finální podobu samozřejmě zvolí specializovaná agentura) 

„NA TROJKU UŽ NEMUSÍM ČEKAT“ 20% spoj ů navíc na lince 3 od X.XX.2011  
www.dpmcb.cz/2011  

„DEVÍTKOU OSMKRÁT ZA HODINU“ Zkracujeme intervaly na lince 9 od X.XX.2011 
www.dpmcb.cz/2011  

„DVOJKOU JSEM V CÍLI O N ĚCO DŘÍV“ Od Družby k Poliklinice Jih o 7 minut rychleji od X.XX.2011 
www.dpmcb.cz/2011  

„PĚTKA JE MOJE NOVÁ LINKA“ Nová trolejbusová linka jezdí každých 10 minut od X.XX.2011 
www.dpmcb.cz/2011  

„JEDENÁCTKA M Ě VEZE DO CENTRA“ Linka 11 jede p řes Polikliniku Sever od X.XX.2011 
www.dpmcb.cz/2011  

K propagaci zm ěn dopravy od roku 2011 lze využít podokenní ch pás ů vozidel, kam budou umístě ny slogany 
kampan ě, které upozorní na zdroje s detailními informacemi.   
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6.3.3 Dlouhodobá propagace městské dopravy 

Obecnou propagací lze vhodně vyplnit nevyužitý prostor pro dopravní informace i reklamu. Důvodem 
k propagaci mohou být úspěchy města nebo Dopravního podniku ve zlepšování kvality městské dopravy, 
které je vhodné komunikovat veřejnosti. Mezi obecnou dlouhodobou propagaci řadíme: 
� propagaci veřejné dopravy před automobilovou; 
� osvěta cestujících o cestování městskou dopravou. 

Za účelem získání nových cestujících a udržení těch stávajících je nutné zdůrazňovat výhody ve řejné 
dopravy  oproti automobilové. Propagace probíhá zejména na plochách viditelných z automobilů, tedy 
v okolí pozemních komunikací, na vozidlech integrované dopravy, v místech hromadných garáží a 
parkovišť a v kritických místech individuální automobilové dopravy jako jsou úseky častých kolon a 
dopravních nehod. Námětem pro tvorbu tohoto druhu propagace může sloužit výčet výhod veřejné 
hromadné dopravy a statistické údaje z provozu individuální automobilové dopravy. K propagaci může 
posloužit názorné srovnání jízdních dob městské hromadné dopravy a individuální automobilové dopravy a 
důraz na ekologické cítění obyvatel.  

Cílem osv ěty  je zvýšit cestujícím povědomí o cestování veřejnou dopravou, pomoci pochopit některé 
detaily a naučit je správně cestovat tak, aby z toho měli přínos nejen cestující, ale i dopravci, tedy celý 
systém. Důležitou součástí je povědomí o tarifech, tedy informovanost o cenách jízdného a typech 
časových jízdenek a dále o možnostech přestupů a návaznosti veřejné dopravy (mimo jiné i na noční 
dopravu). Víkendová doprava může být podpořena propagací zajímavých turistických lokalit v dosahu 
veřejné dopravy, tipy na výlety bez auta, vydáváním turisticko-dopravních map. Další témata osvěty 
cestujících jsou například bezpečnost v hromadné dopravě, vandalismus v dopravních prostředcích, nebo 
kulturní akce dostupné veřejnou dopravou.  

6.3.4 Partneři a realizace programu 

Realizace marketingu v městské dopravě závisí na postupu stran: 
� Dopravní podnik  – nositel programu, zadává přípravu kampaně, koordinuje obsah se 

Statutárním městem, poté využívá maximum svých informačních zdrojů k vlastní propagaci;  
� Statutární m ěsto České Bud ějovice – může se účastnit kampaní – jde o celoměstský přínos, 

zprostředkovává využití vlastních informačních zdrojů; 
� Ostatní m ěsta a obce – zapojení v případě změn dopravní obslužnosti na jejich území, čistě lokální, 

avšak intenzivní působení – cílené na své obyvatele, opět využití vlastních informačních možností; 

Protože nejbližší kampaní bude propagace zm ěn od roku 2011 , nastíníme zde doporučený postup:  
� Zadání ideové koncepce kampaně specializované agentuře, rozhodnutí o způsobu propagace 

− IV. čtvrtletí 2010 
� Začlenění informační kampaně do prezentace krátkodobých opatření před schválením Radou města 

− I. čtvrtletí 2011 
� Realizace kampaně v měsíčním předstihu před skutečným spuštěním změn v síti 

− II. čtvrtletí 2011 

Akční plán 

 

• D93 – Marketing jako nadstavba informačních standardů 

• D94 – Kampaň pro opatření v roce 2011 
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7.1 Standardy kvality 

Veřejná hromadná doprava ve městech, stejně jako každá služba, by měla být uživatelům dostupná 
v určité předem stanovené a kontrolovatelné kvalit ě. Ať již se jedná o plnění grafikonu, informovanost 
cestujících, kvalitu a vybavení vozidel včetně jejich bezbariérovosti nebo čistoty, nabízené služby dopravců 
by měly odpovídat požadavkům a uživatelů. Dodržovaná určitých standardů kvality by mělo přispět 
k zabezpečení jednotné základní kvality poskytovaných služeb. Jedině tak je možné nabídnout dlouhodobě 
konkurenceschopnou alternativu k individuální automobilové dopravě při cestování v městských 
aglomeracích. 

Standardy dopravy by měly být vyžadovány zejména tehdy, je-li provozovatelům dopravy poskytována 
kompenzace z veřejných zdrojů. 

7.1.1 Legislativní a smluvní rámec standardů kvality 

Standardy kvality veřejné dopravy jsou obecně definovány v zákon ě č. 194/2010 Sb. o ve řejných 
službách v p řeprav ě cestujících a o zm ěně dalších zákon ů, který je základní právní normou v této 
problematice. Tento zákon definuje povinnost dopravců „splňovat standardy kvality a bezpečnosti dopravy, 
včetně standardů pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace“. Příloha tohoto zákona 
konkrétně určuje povinnosti dopravců, které musí být splněny, aby jejich služby byly v souladu se 
standardy kvality, a to ve třech dílčích oblastech, kterými jsou informační zařízení pro cestující, přeprava 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace a technické parametry vozidel.  

V oblasti informa čních za řízení pro cestující  jsou v příloze zákona č. 194/2010 Sb. vymezeny následující 
povinnosti dopravců týkající se autobusů a trolejbusů: 
� označovat linky a cílové zastávky na čele vozidla tak, aby byly viditelné i za tmy; 
� vozidla přístupná cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace řádně označovat 

mezinárodním symbolem; 
� nová vozidla vybavit zařízením umožňujícím akustické podávání zpráv cestujícím. 

Povinnosti dopravců týkající se přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace  jsou ve 
výše uvedeném zákoně definovány takto: 
� Ve vozidlech dopravce musí být vyhrazena místa k sezení pro tyto cestující; 
� Musí být umožněna přeprava dětského kočárku s dítětem; 
� Ve vozidlech musí být umožněna přeprava vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu; 
� Vozidla vymezená prováděcím předpisem k tomuto zákonu musí umožňovat přepravu osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace včetně osob na vozíku. 

Co se týče technických parametr ů vozidel , je dopravce povinen nepřekračovat nejvyšší průměrné stáří 
vozidel zajišťujících veřejné služby, které je vymezeno v prováděcím právním předpisu vydaném k tomuto 
zákonu (viz dále). 

Standardy kvality ve veřejné dopravě se zabývá rovněž připravované Nařízení vlády o stanovení 
minimálních hodnot a ukazatel ů standard ů kvality a bezpe čnosti a o zp ůsobu jejich prokazování 
pro dopravce v souvislosti s poskytováním ve řejných služeb v p řeprav ě cestujících, které specifikuje 
jednotlivá obecná pravidla a přístupy definované v zákoně č. 194/210 Sb. V tomto nařízení vlády jsou 

7. Standardy a monitoring 
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povinnosti dopravců stanoveny jednak v oblasti přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
jednak v oblasti průměrného stáří vozidel ve veřejné linkové dopravě.  

Ve veřejné linkové doprav ě zajišťované obcemi je tímto dokumentem po dopravcích vyžadováno, aby 
nejméně polovina vozidel zapsaných do registru silničních vozidel po nabytí účinnosti zákona č. 194/2010 
Sb. byla přístupná osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Ve veřejné drážní doprav ě na dráze trolejbusové je u vozidel dopravce, která byla registrována po nabytí 
účinnosti tohoto zákona stanoven požadavek, aby byla bezbariérově přístupná. 

Ve výše uvedeném nařízení je rovněž specifikováno nejvyšší přípustné průměrné stá ří vozidel , kterými 
dopravce zajišťuje veřejnou linkovou dopravu . Tato hodnota je stanovena na 8 let , přičemž rozhodující 
pro posouzení stáří vozidla je datum prvního zápisu do registru silničních vozidel. Seznam vozidel, kterými 
dopravce zajišťuje veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě, doloží každoročně 
dopravce objednateli.  

Pro veřejnou drážní dopravu , v našem případě trolejbusovou, není požadavek nejvyššího průměrného 
stáří vozidel uveden. 

V Českých Budějovicích jsou standardy kvality definovány v Příloze č. 4 Standardy kvality Smlouvy o 
závazku ve řejné služby k zajišt ění dopravní obslužnosti zájmového území m ěsta České Bud ějovice 
a o úhrad ě prokazatelné ztráty z m ěstské hromadné dopravy. Tento dokument stanovuje standardy 
kvality v následujících oblastech: 
� Dostupnost; 
� Dosažitelnost; 
� Informovanost; 
� Přesnost dopravy a provozní podmínky; 
� Péče o zákazníka; 
� Vybavenost; 
� Bezpečnost; 
� Životní prostředí. 

V rámci těchto dílčích oblastí jsou definovány jednotlivé ukazatele a stupeň jejich zajištění. Tyto ukazatele 
jsou velmi přesně specifikovány podle současných podmínek provozování MHD Dopravním podnikem. 
Například výraznější změna jízdních řádů vyžaduje, aby byla provedena aktualizace standardů formou 
smluvního dodatku.   

7.1.2 Návrh standardů kvality MHD v Českých Budějovicích 

Na základě legislativních podkladů, současného systému standardů kvality městské hromadné dopravy ve 
městě České Budějovice a dalších informačních zdrojů zabývajících se touto problematikou byl vytvořen 
návrh nového systému standardů kvality. Ty jsou rozděleny do sedmi skupin podle svého charakteru: 
1. Vozový park 
2. Vybavení vozidel 
3. Vybavení zastávek 
4. Provozní standardy 
5. Informační systémy a péče o zákazníka 
6. Chování jízdního personálu a čistota vozidel a zastávkových zařízení 
7. Bezpečnost a péče o životní prostředí 
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Do těchto skupin byly následně přiřazeny jednotlivé ukazatele standardu kvality tak, jak jsou uvedeny níže. 
Hodnota standardů je nastavena na očekávaný stav sítě a vozového parku v roce 2018 , kdy dojde 
k uzavírání nových smluvních závazků o zajišťování dopravní obslužnosti. Některé parametry jsou 
nastaveny přísněji, než požadují legislativní úpravy, poněvadž podmínky MHD to vyžadují. 

Zároveň navrhujeme, aby každoro čně měněné parametry provozu , jako jsou počty spojů na linkách, typ 
nasazovaných vozidel nebo počet garantovaných bezbariérových spojů, byly z obecně platných standardů 
vyjmuty a zahrnuty do „Plánů dopravní obslužnosti území“, které Statutární město jako objednatel dopravy 
může připravovat v intencích §5 Zákona č.194/210 Sb. (na úrovni města však nejsou plány povinné).    

1. Vozový park 

Ukazatel 
č. 

Standard kvality Popis Hodnota 

1.1 Průměrné stáří 
autobusů 

Dopravce zajišťuje veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě vozidly, jejichž průměrné stáří 
nepřesahuje maximálně stanovenou hranici 

8 let  

1.2 Stáří vozidel – 
autobusy 

Minimální podíl vozidel mladších 12 let, žádné 
vozidlo nesmí být starší než 20 let 

60% vozidel 
 

1.3 Stáří vozidel – 
trolejbusy (od r. 2020) 

Minimální podíl vozidel mladších 15 let, žádné 
vozidlo nesmí být starší než 25 let 

60% vozidel 

1.4 Bezbariérovost 
stávajících vozidel 

Minimální podíl bezbariérově přístupných vozidel ve 
vozovém parku dopravce  

75% vozidel 

1.5 Bezbariérovost nově 
pořizovaných vozidel 

Všechna nově registrovaná vozidla musí být 
bezbariérová a  přístupná osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

100% vozidel 

2. Vybavení vozidel 

Ukazatel 
č. 

Standard kvality Popis Hodnota 

2.1 Poměr počtu sedících 
a stojících cestujících 

Dopravce používá vozidla, kde minimálně 25% 
celkové kapacity vozidla je určeno k sezení. 

90% vozidel 

2.2 Vnitřní informační a 
odbavovací systém 

Vozidla dopravce jsou vybavena systémem hlášení 
zastávek, digitálními informačními panely, 
označovači jízdenek apod. 

100% vozidel 

2.3 Vnější informační 
systém 

Vozidla dopravce musí být vybavena digitálním 
panelem pro označení linky a cílové zastávky na 
čele a pravém boku vozidla, čitelnými i za tmy 

100% vozidel 

2.4 Vyhrazené místo pro 
kočárek 

Ve vozidlech dopravce je vyhrazeno místo pro 
přepravu dětského kočárku a označeny dveře, které 
mají být pro vstup s kočárkem použity. 

100% vozidel 

2.5 Vyhrazená místa k 
sezení 

Dopravce musí ve svých vozidlech zajistit vyhrazení 
a označení míst k sezení pro cestující s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

100% vozidel 

2.6 Osvětlení, topení, 
odvětrávání 

Vozidla jsou vybavena funkčními systémy osvětlení, 
topení a odvětrávání 

100% vozidel 

2.7 Vybavení pro přepravu 
zrakově postižených 
cestujících 

Dopravce používá vozidla, která jsou uzpůsobena 
pro přepravu zrakově postižených cestujících a 
vybavena poptávkovou akustickou komunikací mezi 
vozidlem a cestujícím. 

100% vozidel 

2.8 GPS jednotka Ve vozidlech je nainstalováno zařízení GPS pro 
sledování polohy vozidla a pro centrální sběr dat. 

90% vozidel 

2.9 Zařízení pro 
komunikaci se SSZ 

Vozidla dopravce jsou vybavena zařízením pro 
komunikaci s řadiči SSZ pro preferenci MHD 

75% vozidel 
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Ukazatel 
č. 

Standard kvality Popis Hodnota 

2.10 Evidenční číslo a 
označení vozidla 

Vozidlo je řádně označeno evidenčním číslem a 
logem dopravce, v případě bezbariérového vozidla 
musí být vozidlo řádně označeno mezinárodním 
symbolem pro taková vozidla 

90% vozidel 

2.11 Pravidla pro umístění 
reklamy 

Dopravce respektuje pravidla pro umístění reklamy 
na vozidlech a v jejich interiéru v souladu s danými 
předpisy 

100% vozidel 

3. Vybavení zastávek 

Ukazatel 
č. 

Standard kvality Popis Hodnota 

3.1 Rozměry, vzhled a 
barevné provedení 
označníku 

Označníky zastávek jsou provedeny podle 
standardizovaných podmínek platných ve městě 
České Budějovice 

90% označníků 

3.2 Označení zastávek Zastávky jsou vybaveny označením názvu zastávky 
a uvedením linek 

100% označníků 

3.3 Informační zastávkový 
systém 

Dopravce na zastávkách používá označníky 
s digitálním displejem zobrazujícím aktuální časy 
příjezdů spojů jednotlivých linek 

15% označníků 

3.4 Zastávkové jízdní řády Označníky na zastávkách jsou vybaveny 
zastávkovými jízdními řády, které jsou udržovány 
v čitelném stavu 

90% označníků 

4. Provozní standardy 

Ukazatel 
č. 

Standard kvality Popis Hodnota 

4.1 Konstrukce grafikonu 
dle Plánu dopravní 
obslužnosti území 

Dopravce ve svém grafikonu respektuje smluvní 
úpravu – Plán dopravní obslužnosti (počet spojů na 
lince, intervaly pro daná období, trakce vozidla) 

95% linek 

4.2 Dodržování 
předepsaného 
grafikonu 

Dopravce svými vozidly zajišťuje přepravu tak, aby 
byla v souladu s předepsaným grafikonem a aby 
nedošlo k vynechání žádného ze spojů 

95% spojů 

4.3 Přesnost provozu Spoje se řídí platným jízdním řádem. Přesnost je 
definována jako odjezd včas dle jízdního řádu nebo 
odjezd zpožděný vlivem aktuální dopravní situace, 
nikoliv vlastním pochybením. 

95% spojů 

4.4 Přestupní vazby Dopravce dbá na dodržování předepsaných 
přestupních vazeb a návazností na jiné linky a jiné 
druhy dopravy vyznačených v jízdním řádu 

90% předepsaných 
spojů 

4.5 Kapacita vozidla Spoj je dopravcem zajišťován vozidlem 
s předepsanou nebo vyšší kapacitou  

90% spojů 

4.6 Garance 
bezbariérových spojů 

Dopravce zajišťuje spoje, které jsou v jízdním řádu 
vyznačeny jako bezbariérové, příslušným typem 
vozidla tak, aby byla tato podmínka splněna 

95% předepsaných 
spojů 

4.7 Rezervní vozy a 
servisní personál 

Dopravce zajišťuje trvalou pohotovost rezervních 
vozů pro případ poruchy nebo nehody a přítomnost 
servisní pohotovosti po dobu provozu MHD 

100% 
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5. Informa ční systémy a pé če o zákazníka 

Ukazatel 
č. 

Standard kvality Popis Hodnota 

5.1 Informování ve 
vozidlech 

Dopravce zajišťuje, aby informace ve vozidlech 
odpovídaly stanoveným požadavkům a byly 
aktuální a úplné dle zvláštního předpisu 

90% vozidel 

5.2 Informování na 
zastávkách 

Dopravce zajišťuje, aby informace na označnících 
zastávek odpovídaly stanoveným požadavkům a 
byly aktuální a úplné dle zvláštního předpisu 

90% označníků 

5.3 Informační a prodejní 
místa 

Povinností dopravce je zajištění stabilní informační 
kanceláře, předprodejních míst, pokrytí uzlových 
zastávek prodejními automaty a zajištění 
doplňkového prodeje jízdenek ve vozidlech 

100% 

5.4 Aktuálnost 
poskytovaných 
informací 

Ve vozidlech dopravce zajišťuje dostatečnou 
informovanost uživatelů MHD o aktuálním stavu 
provozu MHD a to zejména akustickým operativním 
hlášením ve vozidle a prostřednictvím digitálních 
displejů informačního zastávkového systému. 

90% událostí 

5.5 Zveřejňování informací 
o MHD na internetu 

Dopravce zajišťuje dostupnost informací na 
webových stránkách (zastávkové jízdní řády, 
vyhledávač spojení, plánu sítě MHD, tarif a smluvní 
přepravní podmínky, aktuálních informace o 
dočasných a trvalých změnách provozu)  

100% 

5.6 Podávaní tištěných 
informací 

Dopravce zajišťuje tisková vydání jízdních řádů, 
plánu sítě MHD, tarifu a smluvních přepravních 
podmínek. 

100% 

5.6 Podněty a stížnosti na 
provoz MHD 

Dopravce nakládá s podněty a vyřizuje stížnosti 
uživatelů MHD ve lhůtě a způsobem stanoveným 
zvláštním předpisem 

95% podnětů a 
stížností 

6. Chování jízdního personálu a čistota vozidel a zastávkových za řízení 

Ukazatel 
č. 

Standard kvality Popis Hodnota 

6.1 Chování jízdního 
personálu 

Provozní personál se k uživatelům MHD chová 
slušně a vstřícně bez porušování pravidel slušného 
chování. Řidiči dodržují během pobytu ve vozidle 
zákaz kouření. 

95% personálu 

6.2 Ústrojová kázeň Řidiči vozidel jsou po dobu výkonu služby oděn 
v čistém oděvu, kterým je předepsaná uniforma 
dopravce 

95% personálu 

6.3 Čistota vozidel Dopravce zajišťuje, aby interiér i exteriér vozidla byl 
při výjezdu na výkon čistý, udržovaný a bez 
poškození jeho součástí. 

90% vypravených 
vozidel 

6.4 Čistota označníků 
zastávek 

Zastávkové označníky udržuje dopravce čisté a 
informace na nich předávané dobře čitelné a 
aktuální. 

90% označníků 

7. Bezpečnost a pé če o životní prost ředí 

Ukazatel 
č. 

Standard kvality Popis Hodnota 

7.1 Dopravní nehody Cestující nejsou během cesty účastníky dopravní 
nehody. 

95% spojů 

7.2 Rizikové situace Uživatelé hromadné dopravy se při cestě vozidlem 
MHD nesetká se situací, která by ohrožovala jeho 
bezpečnost, zdraví či život. 

90% spojů 



 

265495/TP/01/03/02 04 říjen 2010 

64 
 

Generel městské dopravy v Českých Budějovicích  
pro období 2010 - 2020 
 

 

Ukazatel 
č. 

Standard kvality Popis Hodnota 

7.3 Údržba vozidel Dopravce zajišťuje pravidelnou a řádnou údržbu 
vozidel v souladu s pokyny k jejich údržbě, 
v závislosti na počtu najetých kilometrů a jejich 
technickém stavu 

90% vozidel 

7.5 Péče o životní 
prostředí 

Minimální podíl vozidel splňujících emisní normy 
EURO 3 a vyšší na celkové hodnotě autobusových 
dopravních výkonů 

60% dopravních 
výkonů 

7.2 Monitoring 

Monitoring není náhodou zařazen jako poslední kapitola této zprávy. Právě díky monitoringu bude možné 
kontrolovat, jak je naplňování Generelu úspěšné a jaké přináší výsledky . Zároveň umožní také průběžně 
zasáhnout do připravených návrhů, pokud výsledky neodpovídají očekáváním. 

Aby byl monitoring věrohodný, musejí být veškeré parametry m ěřitelné . Proto je v následujících tabulkách 
proveden návrh možných parametrů, se kterými je samozřejmě možné dále pracovat a doplňovat je. 
Rozdělení následujících tabulek odpovídá pěti cílům, popsaných ve třetí kapitole. Zároveň je nutné, aby 
měření proběhlo před realizací a zárove ň po realizaci  – samotná čísla bez možnosti porovnání nemají 
vypovídající hodnotu.  

Monitoring bývá u typu projektu, jako je tento Generel, často podceňován. Přitom jde o zcela legitimní 
potřebu zpětné vazby , která potvrdí, ale také možná vyvrátí očekávané přínosy navrhovaných opatření. 

Monitoring výsledk ů pro cíl 1. LINKY VYTVÁ ŘEJÍ SYSTÉM   

Položka monitoringu Parametry m ěření  

Opatření pro rok 2011 • Průzkum obsazenosti linek – průzkum celé sítě MHD dle metodiky Generelu 

• Počet ujetých kilometrů na celé síti MHD 

• Celkové náklady na ujetý kilometr trolejbusu a autobusu 

Událost 1 – Sloučení linek 10 a 13 • Průzkum obsazenosti spojů na ovlivněných linkách dle metodiky Generelu 

• Počet ujetých kilometrů na ovlivněných linkách 

Událost 2 – Minibusy na lince 12 a 
zkrácení její trasy 

• Průzkum obsazenosti spojů na lince přesným sčítáním obratu v zastávkách 

• Počet ujetých kilometrů na lince 

• Celkové náklady na ujetý kilometr minibusu 

Událost 3 – Minibusy v okolí 
Rudolfova 

• Průzkum obsazenosti spojů na lince přesným sčítáním obratu v zastávkách 

• Počet ujetých kilometrů na nově zavedených linkách MHD 

• Celkové náklady na ujetý kilometr minibusu 

Událost 4 – Trolejbusová trať Čtyři 
Dvory 

• Průzkum obsazenosti spojů na ovlivněných linkách dle metodiky Generelu 

• Počet ujetých kilometrů na ovlivněných linkách 

• Celkové náklady na ujetý kilometr trolejbusu, autobusu a minibusu 

Událost 5 – Minibusy v centru města • Průzkum obsazenosti spojů na linkách přesným sčítáním obratu v zastávkách 

• Počet ujetých kilometrů na nově zavedených linkách MHD 

• Celkové náklady na ujetý kilometr minibusu 

Události 6 až 10 • Pravidelný souhrn postupu přípravy a koordinace se Statutárním městem 

Regionální linky na území města • Počet přestupních zastávek IDS připravených dle návrhu Generelu 

• Počet běžných společných zastávek IDS na území města 

• Pravidelný souhrn postupu zavádění IDS (Statutární město / Krajský úřad) 
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Monitoring výsledk ů pro cíl 2. ZASTÁVKY I VOZIDLA JSOU DOSTUPN ĚJŠÍ   

Položka monitoringu Parametry m ěření  

Nové / doplněné zastávky na síti MHD • Délka zastávkové hrany a vybavení zastávky 

• Pěší přístup na zastávku z nejbližšího okolí 

• Průzkum obratu cestujících v zastávce 

Zastávky v projektové přípravě • Počet zastávek zahrnutých do projektové přípravy komunikací 

Racionalizace a obnova vozového 
parku 

• Počet provozních vozidel ve stavu po zavedení opatření pro rok 2011 

• Počet nově zakoupených vozidel dle druhů 

• Průměrné stáří vozidel 

• Počet bezbariérových vozidel ve vozovém parku 

• Počet bezbariérových vozidel garantovaných v provozu MHD 

Monitoring výsledk ů pro cíl 3. CESTOVNÍ ČASY SE ZKRACUJÍ   

Položka monitoringu Parametry m ěření  

Detekce vozidel MHD na křižovatkách • Počet křižovatek vybavených detekcí vozidel MHD 

• Počet vozidel vybavených technologií pro detekci na křižovatkách 

Preference vozidel MHD • Počet křižovatek s aktivní preferencí MHD v signálním programu 

• Časová ztráta vozidla MHD při čekání v křižovatce 

• Průměrné a extrémní zpoždění spojů na jednotlivých linkách 

Realizace varianty C projektu IPOD • Úsekové intenzity dopravy v centrální části města 

• Průměrná cestovní rychlost na linkách skrze centrální část města 

• Časové ztráty (všech zastavení) při průjezdu vozidla centrální částí města 

• Průměrné a extrémní zpoždění spojů na jednotlivých linkách 

Koncepce jízdního řádu • Dodržování pravidel taktového grafikonu, koordinace linek, návazností 

Zastávky na znamení • Počet zastávek na znamení v síti MHD 

• Průzkum obratu cestujících v zastávkách na znamení 

• Časy jízdy v mezizastávkových úsecích 

Monitoring výsledk ů pro cíl 4. INFORMACE A MARKETING SE PROTÍNAJÍ   

Položka monitoringu Parametry m ěření  

Informační a komunikační zdroje • Počet přístupů na webové stránky, statistika typu vyhledávané informace 

• Počet vydaných tiskovin dle druhu  (jízdních řádů, map sítě, letáků atd.)   

• Počet podnětů přijatých od cestujících a vyřízených v zákaznickém centru 

Přístup k informacím v terénu • Počet zastávek vybavených informací o aktuálním příjezdu spoje 

• Počet elektronických informačních tabulí a kiosků 

• Počet zastávek vybavených infopanely (mapou sítě, okolí, tarifem...) 

Jednorázové kampaně • Využitá média a nosiče reklamy  

• Rozpočet na přípravu a realizaci kampaně 

• Kvalitativní průzkum recepce informativních sdělení u cestujících 

Dlouhodobé kampaně • Rozpočet propagace MHD za kalendářní rok 

• Kvalitativní průzkum recepce reklamních sdělení u cestujících 
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Monitoring výsledk ů pro cíl 5. M ĚSTO I DOPRAVNÍ PODNIK JDOU ZA SPOLEČ NÝM CÍLEM   

Položka monitoringu Parametry m ěření  

Program “Koridor linky 3” • Výčet realizovaných opatření na trase linky 3  

• Průměrná cestovní rychlost na lince 3 

• Průměrné a extrémní zpoždění spojů na lince 3 

• Časové ztráty (všech zastavení) při průjezdu vozidla po trase linky 3 

• Průzkum obsazenosti linky 3 dle metodiky Generelu (opakovaně) 

• Kvalitativní průzkum spokojenosti a priorit cestujících na lince 3 

Program “Minibusy” • Počet měst a obcí zapojených do programu 

• Kilometrové výkony minibusových linek 

• Počet přepravených cestujících na minibusových linkách 

• Celkové náklady na ujetý kilometr minibusu 

Program “Marketing městské dopravy” • Výčet realizovaných krátkodobých kampaní 

• Výčet realizovaných dlouhodobých kampaní ve vlastní režii / spolu s městem 

• Rozpočet propagace MHD za kalendářní rok 

• Kvalitativní průzkum recepce reklamních sdělení u cestujících 

Akční plán • Výčet realizovaných a připravovaných akcí (včas / pozdě / odloženo)  

• Počet kontrol akčního plánu během kalendářního roku  

• Počet aktualizací akčního plánu od jeho vydání 
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Seznam zkratek 

 

 
� ČSÚ  Český statistický úřad 
� DPmČB Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. (též zkráceně Dopravní podnik) 
� IAD  Individuální automobilové doprava 
� IDS  Integrovaný dopravní systém 
� IPOD Integrovaný plán organizace dopravy 
� IPRM Integrovaný plán rozvoje města 
� MHD Městská hromadná doprava (též zkráceně Městská doprava) 
� P+R  Park and Ride (záchytné parkoviště s přímou vazbou na veřejnou dopravu) 
� SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 
� SM ČB Statutární město České Budějovice (též zkráceně Statutární město)   
� SSZ  Světelné signalizační zařízení 
� ÚPnM Územní plán města 
� VO  Veřejné osvětlení 
� VŠERS Vysoká škole evropských a regionálních studií 



Seznam příloh 

 

 
� 2.1 Přepravní intenzita na síti linek MHD 
� 4.1 Schéma sítě MHD – Návrh denních linek pro rok 2011 
� 4.4 Návrh vedení regionálních linek na území města 
� 4.5 Návrh zastávek veřejné dopravy na území města 
� 6.1 Koridor linky 3 
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Přepravní intenzita na síti linek MHDPříloha 2.1
Školní pracovní den, počet přepravených osob za časové období od 06:00 do 22:30 hodin

Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 – 2020
Průzkum obsazenosti a zpoždění spojů, data z období 24. 11. – 10. 12. 2009
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