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Náležitosti oznámení koncepce

A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI

Statutární město České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
zastoupené náměstkem primátora Ing. Františkem Konečným, PhD.
IČ : 002 44 732
DIČ : CZ 002 44 732

B. ÚDAJE O KONCEPCI
1. Název
1. AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO
(dále jen „aktualizace IPOD“)

PLÁNU

ORGANIZACE DOPRAVY

2. Obsahové zaměření
Rozvoj města je do velké míry odvislý od kvality, bezpečnosti a rychlosti dopravní
dostupnosti a prostupnosti města. Doprava je dlouhodobě největším problémem města. Na
této skutečnosti se shoduje jak jeho vedení a odborná veřejnost, tak samotní občané. Řešení
dopravy jako prioritu města jasně popisuje Strategický plán města, který definuje budoucí
České Budějovice jako město rychle a bezpečně dostupné, kvalitně a kapacitně napojené na
transevropské, národní a regionální dopravní sítě, město průjezdné s odpovídající parkovací
kapacitou, město s preferovanou, ekologickou a pro cestující přitažlivou MHD zapojenou do
integrovaného dopravního systému, město, kde budou omezovány negativní dopady dopravy
na životní prostředí. Úkolem, který vyplynul ze Strategického plánu a který se, vzhledem k
naléhavosti problému a snaze o jeho někdy poněkud jednostranné řešení ukázal jako
nezbytný, je zpracování Integrovaného plánu organizace dopravy (IPOD) – zpracován v r.
2009.
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Vznik IPOD
IPOD je zaměřený na dopravu na pozemních komunikacích a má za úkol nabídnout zlepšení
vnitřní dopravní prostupnosti města, stejně jako zohlednit potřebu zlepšení vnějšího
dopravního napojení na nadřazenou silniční síť, spolu se zcela nezbytnými kroky pro
preferenci veřejných a ekologicky šetrných forem dopravy před individuální automobilovou
dopravou.
Zpracování materiálu předpokládalo vytvoření nového dopravního modelu města na základě
podrobného dopravního průzkumu individuální automobilové dopravy. Kromě zpracování
IPOD slouží tento model městu i k navrhování či posuzování různých dopravně inženýrských
opatření, které vyplývají z běžné praxe.
Poprvé byl v Českých Budějovicích jako podklad pro IPOD zpracován podrobný průzkum
pěší dopravy, a to zejména s ohledem na centrum města a jiné důležité cíle. Pěší doprava je
vnímaná jako základní dopravní modul, který využívá de facto každý a není v zájmu pěších
vytvářet pro ně speciální koridory, ale podle vytíženosti jednotlivých tras stanovit míru
prostupnosti, bezpečnosti a bezbariérovosti, aby cíle byly variabilně a pohodlně dostupné.
Pro prostupnost zejména centrální části města je nezbytné vytvořit systém, který nabídne
dostatečně atraktivní prostor pro jiné druhy dopravy než je individuální automobilová.
Materiál nabízí možnosti rychlé, realizovatelné téměř hned, stejně jako možnosti dlouhodobé,
závislé na vybudování doplňující dopravní infrastruktury až po využití nejmodernějších
naváděcích a regulačních technologií.
Na to bezprostředně navazuje posouzení stěžejních dopravních staveb v územním plánu na
dopad na dopravu ve městě. Jeho výsledkem je rekapitulace projektové přípravy a doporučení
určitého harmonogramu. Je zřejmé, že všechny posuzované stavby mají velký vliv na zlepšení
dopravy ve městě, je třeba pokračovat v jejich projektové přípravě a projednávání možnosti
jejich financování. Jejich důležitost pro město je tak velká, že je nezbytné využít všechny
příležitosti k realizaci těchto staveb bez ohledu na doporučený harmonogram vzhledem k míře
dopadu na město.
Postupná realizace těchto opatření se postupně odrazí i na hlukovém dopadu dopravy ve
městě. Z hlediska krátkodobých řešení byl kladen důraz i na posouzení bezpečnostní situace v
nejproblémovějších lokalitách. Tyto závěry využíváme plně k čerpání finančních prostředků
ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projektování a následnou realizaci jednotlivých
bezpečnostních opatření. Součástí materiálu jsou i další náměty, které v jeho kontextu budou
řešit stávající partneři města zajišťující jak dopravu v klidu, tak městskou hromadnou
dopravu.
Integrovaný plán organizace dopravy odpovídá na řadu otázek, které byly kladeny při snaze
řešit jednotlivosti, zejména s ohledem na další aspekty dopravy ve městě. Současně potvrzuje
správnost již realizovaných kroků z hlediska projektové přípravy důležitých dopravních
staveb. Dopravním modelem města získává město do rukou nezávislý nástroj na posuzování
různých dopravně inženýrských opatření. Materiál nezodpovídá všechny otázky podrobně, ale
i u naznačených témat dává návrh dalšího řešení. Zcela logicky se stal manuálem jak v rukách
odborníků, tak v rukách politiků, aby naplňování územního plánu a zejména zlepšování
dopravní situace ve městě postupovalo logicky a ve vzájemných vazbách.
Rozsah IPOD však nezahrnoval oblast parkování, kterou chtělo město řešit samostatně.
Rovněž oblasti cyklistické a veřejné dopravy nebyly v té době řešeny formou generelu – tyto
podklady byly doplněny později. Právě uplynutí doby šesti let spolu s citelným posunem
města v přístupu k parkování, cyklistice a veřejné dopravě, motivují k aktualizaci původního
IPOD, aby postihoval všechna aktuálně řešená témata týkající se dopravy ve městě.
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Zkušenosti s IPOD
DOPRAVNÍ MODEL MĚSTA
- Průběžně je využíván k dopravním posouzením, poslední aktualizace proběhla v roce 2011
- Obsahuje prognózy dopravy (matice přepravních vztahů) na roky 2020 a 2030
NÁVRHY ORGANIZACE DOPRAVY
- Realizováno Senovážné náměstí, Žižkova třída (I. etapa), křižovatka Pražská × Strakonická
- Připraveno Přednádraží, Žižkova × Novohradská, pěší zóna Kanovnická
- Další opatření byla později začleněna do Koridoru MHD
- Nezahrnuje parkování a cyklistickou dopravu
PRIORITY VÝSTAVBY NOVÝCH KOMUNIKACÍ
- Původně pokrývalo17 staveb
- Některé záměry se prokázaly jako problematické z pohledu veřejnosti (Jižní spojka)
- Jiné záměry změnily trasování (Severní spojka) nebo kapacitu (Horákové – Strakonická)
- Došlo ke změně uvažování o napojení dálnice D3 na komunikační skelet města
- Další stavby již byly realizovány (Zanádražní, Propojení okruhů)
ANALÝZA HLUKOVÉ ZÁTĚŽE
- Tato kapitola se předpokládá k aktualizaci v Plánu udržitelné městské mobility
BEZPEČNOSTNÍ AUDITY A INSPEKCE
- Celkem 30 lokalit stávajících nehodových míst (inspekce) i projektů (audity)
- Má podpůrné využití při přípravě rekonstrukcí, není nutné souhrnně aktualizovat

Navazující dokumenty
Po dokončení IPOD město dále pracovalo na rozvoji podrobnějších koncepčních materiálů,
které jsou do aktualizovaného IPOD zapracovány:
• Generel městské dopravy 2010 – 2020 (2010) – včetně záměru Koridoru MHD
• Projekt řízení dopravy (2012)
• Projekt organizace dopravy v klidu na vymezené části města České Budějovice
(2013)
• Studie záchytných parkovišť P+R a P+G (2013)
• Cyklogenerel (2014)
Následující kapitoly stručně komentují obsah dokumentů a jejich vztah k IPOD.

Generel městské dopravy 2010 – 2020
ANALÝZA
- Průzkum obsazenosti linek celé sítě MHD, později zopakován v letech 2011 a 2015;
- Ostatní analýzy jsou dlouhodobě platné (přepravní vztahy, časová dostupnost zastávek)
ÚPRAVY SÍTĚ MHD
- Úspěšné zavedení Nového systému MHD v roce 2011 – platný dodnes bez větších změn;
- Z dalších dlouhodobějších úprav sítě realizována zatím jediná;
- Řešení MHD v rámci budoucí IDS zatím nevyužito
PREFERENCE MHD
- Téma bylo podrobně rozvíjeno v Projektu řízení dopravy (viz dále)
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VOZOVÝ PARK A INFRASTRUKTURA
- Vozidla řeší Dopravní podnik samostatně, avšak rámcově odpovídá Generelu MHD;
- Posouzení a priority pro trolejbusové trati
KORIDOR MHD
- Původně připraven na celou linku 3, poté rozdělen na části s různou úrovní přípravy
- Řada souvisejících a „konkurenčních“ záměrů - nutné dále prověřit
- K dispozici je DSP na části Koridoru: Mariánské náměstí, Husova třída, Branišovská ×
Opletala
MINIBUSY NA NÁMĚSTÍ
- Návrh dvou linek do historického jádra a propojení se stávajíc sítí MHD
- Poté přibyla souvislost s napojením a obsluhou vzdálenějších záchytných parkovišť

Projekt řízení dopravy
SVĚTELNÁ SIGNALIZACE
- Oblastní řízení třech oblastí pro zlepšení koordinace skupin křižovatek v prostorové, nikoliv
liniové závislosti (z většiny realizováno)
- Strategické detektory pro sběr informací o dopravním proudu v mezikřižovatkových úsecích
(v přípravě)
- Preference MHD – standard komunikace mezi vozidlem a řadičem, podmínka pro pokročilé
řízení SSZ
– realizováno postupně na straně řadičů, nutné jednorázové vybavení vozidel MHD palubní
jednotkou
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- Proměnné dopravní značení – zejména změna dopravního režimu během dne nebo
mimořádných situací (prozatím nerealizováno)
- Naváděcí systém na parkoviště – informace o volné kapacitě (prozatím nerealizováno)

Projekt organizace dopravy v klidu
SOUČÁST DOPRAVNÍ POLITIKY MĚSTA
- Při účinném zavedení regulace parkování není nutné volit silná opatření v oblasti dopravy v
pohybu
- Téma parkovací zóny jednoznačně chybí v původním IPODu a je doplněno při aktualizaci
ÚZEMNÍ SOUVISLOSTI
- Lze uchopit jako startovací bod pro plošnou změnu organizace dopravy v prstenci kolem
centra města
- Zklidňování dopravy – zóny „Tempo 30“

Studie záchytných parkovišť P+R
ZÁCHYTNÁ PARKOVIŠTĚ
- Vytipováno 5 lokalit s celkovou kapacitou cca 1600 míst
- Původně uvažovaný prostor u nákladového nádraží bude nahrazen ještě vhodnější lokalitou
v areálu kasáren na Žižkově třídě (v majetku města)
PODPORA PARKOVIŠŤ MINIBUSY MHD
- Souvisí se záměrem zpřístupnění historického jádra
- Rozvíjí původní ideu Generelu MHD
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Cyklogenerel
VYHRAZENÉ PRUHY BUS+CYKLO+TAXI
- Pražská, Husova, Lidická třída – posouzeno spolu se záměrem organizačních opatření IPOD
- Modelováno kapacitní omezení, které dosud nebylo uvažováno (zúžení 4 pruhů na 2 pruhy)
ZKLIDNĚNÉ ZÓNY „TEMPO 30“
- Úzká souvislost se záměrem parkovacích zón
- Dosud nebylo integrovaně řešeno

Postup aktualizace IPOD
Aktualizace IPOD přehodnotila všechny zmíněné koncepční materiály města a spojila je do
jednotného dokumentu. Tento materiál poskytuje jednoduše použitelný podklad, spolu s
grafickými přílohami a doplňujícími texty pro specifikaci konkrétních projektových záměrů,
které najdou využití při přípravě projektových žádostí o spolufinancování z prostředků
evropských fondů.
Při aktualizaci probíhala aktivní komunikace nejen s vedením města a příslušných odborů
magistrátu, ale také s autory jednotlivých koncepčních dokumentů, abychom správně
porozuměli jejich záměru a pokusili se společně vyřešit některé sporné body, kde jednotlivé
podklady do sebe nezapadají.
Do aktualizace IPOD byly zapojeny následující subjekty.
• Projektový tým se začleněním zástupců Magistrátu města
- Vedení města
- Útvar hlavního architekta
- Odbor životního prostředí
- Odbor dopravy a silničního hospodářství
- Odbor správy veřejných statků
- Odbor rozvoje a veřejných zakázek
• Konzultační týmu se zapojením autorů koncepce dopravy ve městě
- M.O.Z. Consult s.r.o. – (parkování)
- ADOS – Alternativní dopravní studio – (cyklistika)
- Dopravní podnik města České Budějovice – (veřejná doprava)
- Royal HaskoningDHV – (řízení dopravy)
Aktualizace IPOD byla směřována jen na vybrané části, které se prokázaly jako nejvíce
potřebné:
- Dopravní model;
- Návrhy organizace dopravy;
- Priority výstavby komunikací;
- Akční plán
DOPRAVNÍ MODEL MĚSTA
- Aktivně využíván, provedena aktualizace sítě, ale bez aktualizace matice (proběhne až po
celostátním sčítání dopravy 2015/16 a s využitím dat průzkumu mobility obyvatel
Českobudějovické aglomerace)
- Horizonty modelování: současný stav (2015) + výhled (2030)
NÁVRHY ORGANIZACE DOPRAVY
- Prověřena a aktualizována varianta s Koridorem MHD ;
- Začleněny návrhy Cyklogenerelu (především ve formě vyhrazených jízdních pruhů);
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- Začleněn Generel MHD s projekty na rozvoj infrastruktury a úpravy sítě, zavedení
midibusů;
_ Začleněny aktuální návrhy na záchytná parkoviště a parkovací zónu v širším centru města.
PRIORITY VÝSTAVBY NOVÝCH KOMUNIKACÍ
- Nové posouzení priorit výstavby komunikací;
- Dodržení stejné metodiky jako v původním IPOD;
- Zohlednění aktuální etapizace výstavby dálnice D3.
AKČNÍ PLÁN
- Harmonogram postupu dle všech vstupních dokumentů;
- Projektové karty se specifikací záměrů pro potřeby další přípravy.

3. Charakter
V roce 2008 zastupitelstvo města schválilo „Strategický plán města České Budějovice“, jehož
součástí je v příloze č.1 záměr A.2.2 – „ Zlepšit řízení dopravy města“, ze kterého vyplývá
úkol „Zpracovat komplexní integrovaný plán organizace dopravy ve městě“ s ohledem na
opatření ke zvýšení propustnosti hlavních tahů, nejdůležitějších křižovatek atd., úpravy
dopravního značení při využití moderních prvků dopravní telematiky s ohledem na preferenci
MHD a bezpečnost chodců a cyklistů (včetně problematiky dopravy v historickém jádru a
nutnosti realizace protihlukových opatření), na který naváží další dílčí generely a koncepce
(MHD, cyklistická doprava, pěší, doprava v centru města).
V témže roce bylo vypsáno výběrové řízení a následně zadáno zpracování Integrovaného
plánu organizace dopravy (IPOD). Projekt spočívá v analýze současného stavu organizace
auto-, cyklo- a pěší a klidové dopravy, vyhledání pozitiv a negativ stávajícího stavu, a
vytvoření návrhu nového funkčního modelu
v rozsahu členění projektu (viz níže). Projekt vychází z územního plánu a dílčích generelů
a dosud vypracovaných dokončených studií. V pracovní skupině, která jednotlivé etapy
projednávala, byli kromě odpovědných představitelů města a zástupců příslušných odborů
i zástupci DPmČB, Odboru dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje a Signalbau Huber
CZ.
Aktualizace IPOD je provedena ve dvou nosných kapitolách – Organizace dopravy a
Výstavba nových komunikací. Respektuje všechny koncepční dokumenty vytvořené od
doby původního IPOD a hledá pro ně kompromisní podobu, nad kterou se shodli jak zástupci
města, tak i odborní autoři výchozích koncepcí.
Organizace dopravy je navržena pouze v jedné variantě, která byla vyhodnocena jako
nejpřínosnější pracovní skupinou a byla konzultována na odborném workshopu.
Proti původnímu IPOD opouští přísně regulativní omezení pohybu IAD centrem města (tzv.
„zakázaná levá odbočení“) a nahrazuje je kombinací mírnějších opatření (vyhrazené jízdní
pruhy pro veřejnou dopravu a cyklisty, rozšíření parkovací zóny, zřízení záchytných
parkovišť a jejich propojení MHD do historického jádra města). Nechybí ani řada lokálních
opatření pro zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Můžeme tedy říci, že aktualizovaný
IPOD lépe vyvažuje regulaci poptávky na straně individuální automobilové dopravy (IAD) a
nabídku alternativních způsobů dopravy po městě.
V oblasti výstavby nových komunikací IPOD vychází opět z matematického dopravního
modelu města a vyhodnocuje přínosy jednotlivých staveb v nových podmínkách etapovitého
dokončování dálnice D3. Sestaveno je opět pořadí priorit na základě strukturovaného
posouzení přínosu investic ve vývoji intenzit dopravy ve vztahu k území, časové a výkonové
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úspoře nebo kritických uzlů sítě. Jako nejvíce přínosné stavby jsou vyhodnoceny Severní
spojka a propojení Horákové – Strakonická, následované propojením Horákové –
Litvínovická – Schneidera. Tyto stavby by měly být vystavěny co nejblíže termínu otevření
prvního úseku dálničního obchvatu města z Borku do Úsilného.
S dokončením obchvatu dálnice D3 až do Třebonína pak je vhodné vystavět Podjezd pod
nádražím v Pětidomí a Jižní tangentu.
4. Zdůvodnění potřeby pořízení
Zadavatel – statutární město České Budějovice požadoval analýzu současného stavu režimu
organizace dopravy s vyhledáním veškerých pozitiv i negativ všech typů dopravy tak, aby
vznikl vyvážený a funkční systém optimalizace dopravního režimu na území města České
Budějovice (IPOD) s cílem uspokojit potřeby jednotlivých skupin uživatelů a dosažení vyšší
bezpečnosti provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Rozsah IPOD však nezahrnoval oblast parkování, kterou chtělo město řešit samostatně.
Rovněž oblasti cyklistické a veřejné dopravy nebyly v té době řešeny formou generelu – tyto
podklady byly doplněny později. Právě uplynutí doby šesti let spolu s citelným posunem
města v přístupu k parkování, cyklistice a veřejné dopravě, motivovaly k aktualizaci
původního IPOD, aby postihoval všechna aktuálně řešená témata týkající se dopravy ve
městě.
Aktualizace IPOD je jedním ze základních kamenů pro připravovaný „Strategický plán udržitelné
městské mobility – SUMP“, který vznikne za účelem uspokojení potřeb mobility lidí ve městě a okolí
včetně zajištění lepší kvality života obyvatel, resp. bude řešit všechny druhy dopravy v Českých
Budějovicích s vazbou do regionálního zázemí.
Zpracování SUMP je podmínkou pro získání finančních prostředků z evropských fondů.

5. Základní principy a postupy (etapy) řešení
IPOD na území města České Budějovice je členěn na následující dílčí etapy:
1. vytvoření nového dopravního modelu města na základě podrobného dopravního
průzkumu automobilové dopravy (dále je „AD“)
2. podrobná analýza pěší dopravy
3. souhrnné zpracování průzkumů a rozborů s návrhem východisek včetně swot analýzy
4. návrh organizace dopravy ve variantách s ohledem na zvýšení plynulosti a
bezpečnosti dopravy hlavních tahů a zvýšení cestovní rychlosti prostředků MHD
5. návrh priorit výstavby připravovaných nových úseků pozemních komunikací na
území města České Budějovic s ohledem na dostatečnou propustnost hlavních tahů a
bezpečnost provozu
6. návrh a posouzení variant kritických úseků komunikací v různých modelech
organizace dopravy z hlediska hlukové zátěže přilehlého území
7. návrh a posouzení kritických míst komunikační sítě z hlediska bezpečnosti
silničního provozu
8. zpracování IPOD (Integrovaného plánu organizace dopravy v Českých
Budějovicích) pro časové horizonty 2010, 2020 a 2030 s návrhem opatření ke
zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy hlavních tahů, preferenci MHD, vytváření
lepších podmínek pro chodce a cyklisty
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Aktualizace IPOD je členěna :
• Organizace dopravy
- Základy návrhu
- Varianty organizace dopravy
- Specifikace opatření

-

• Výstavba nových komunikací
Kritéria hodnocení
Seznam staveb
Strukturované hodnocení staveb
Výsledné pořadí
Kombinované scénáře

Organizace dopravy
Základy návrhu
Návrh organizace dopravy směřuje do oblasti širšího centra města, kde se prolínají opatření v
parkování, cyklistice, veřejné dopravě i pěší dostupnosti.

ZÁKLADNÍ PILÍŘE ORGANIZACE DOPRAVY VE MĚSTĚ
- Parkovací zóna v centru města, na Pražském a Lineckém předměstí;
- Záchytná parkoviště P+R na okraji parkovací zóny;
- MHD v historickém jádru města s napojením parkovišť P+R;
- Změna organizace provozu MHD/IAD v uzlu Nádraží;
- Vyhrazené jízdní pruhy MHD+CYKLO s aktivní preferencí;
- Bezpečné přechody pro chodce na městských třídách;
- Telematická podpora optimální jízdy automobilem.
1. Parkovací zóna
Návrh předpokládá zavedení parkovací zóny v plném rozsahu, jak je navrženo v dokumentaci
zpracované v roce 2015 pod názvem „Aktualizace Projektu dopravy v klidu“ od společnosti
M.O.Z. Consult s.r.o.
Doprovodným návrhem v územním rozsahu parkovací zóny je zavedení zón TEMPO 30 ve
formě stavebních úprav (zpomalovací prahy) a odstranění zbytného dopravního značení
(přednost zprava).

2. Záchytná parkoviště P+R
Návrh IPOD také přebírá lokalizaci a kapacity pro záchytná parkoviště P+R, umístěná na
okraji parkovací zóny, s docházkou či dojížďkou MHD do širšího centra města:
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-

P+R Jírovcova 175 míst, výhledově až 425 míst;
P+R Dlouhá louka 129 míst, výhledově až 691 míst;
P+R Sportovní hala 158 míst;
P+R Dynamo 154 míst;
P+R Nádraží aktualizováno na P+R U Koníčka v areálu bývalých kasáren, kapacita
alespoň 100 míst
Propojení záchytných parkovišť je realizováno také linkami MHD, včetně nově zaváděných
midibusových linek do historického jádra

3. MHD v centru města
Zavedení MHD do historického jádra města představuje významný krok ke zlepšení
podmínek dostupnosti veřejné dopravy. Z původního konceptu představeného v „Generelu
městské dopravy na období 2010-2020“ byl zachován požadavek na systémové začlenění
obsluhy centra do sítě MHD při volbě menšího dopravního prostředku – midibusu. Cílem
bylo dosáhnout vyšší integrace a provozně výhodnějších parametrů. Nevzniká tedy překryvná
síť midibusů, ale pevná součást stávající sítě, včetně adaptace stávajících tras převáděných z
běžných autobusů na midibusy.
4. Dopravní uzel Nádraží
Změna organizace dopravy v uzlu Nádraží již byla představena v původním IPOD a vydané
stavební povolení tento návrh respektuje. Jde o poslední etapu rekonstrukce vybraných úseků
Žižkovy třídy, určenou k realizaci v roce 2016. Zastávky MHD U Koníčka stejně jako
doplněná zastávka MHD u pošty na Senovážném náměstí jsou již dokončené a slouží svému
účelu. Aktualizace IPOD doplňuje návrh uspořádání linek MHD v uzlu Nádraží, aby jejich
umístění bylo přehledné a provozně stabilizované.

5. Vyhrazené jízdní pruhy MHD+CYKLO s aktivní preferencí

Návrh preference MHD v provozu kombinuje několik vlivů:
- zohledňuje zvolenou variantu organizace dopravy v centru města;
- respektuje dříve zpracované a částečně již realizované etapy Koridoru MHD; a
- přidává soubor vyhrazených jízdních pruhů MHD+CYKLO inspirovaný Cyklogenerelem

Kombinací aktivní preference MHD na SSZ a vyhrazených BUS pruhů před SSZ dosáhneme
zachování či zlepšení podmínek pro veřejnou dopravu.
V návrhu je uvažováno se smíšeným provozem MHD+CYKLO všude, kde je to možné s
ohledem na průběh cyklistických tras a polohy zastávek MHD
6. Bezpečné přechody pro chodce
Součástí návrhu organizace dopravy je také koncepční řešení přechodů pro chodce přes
vícepruhové komunikace, zejména městské třídy Pražská, Lidická a Husova.
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7. Telematická podpora
Oblast telematiky lze chápat jako balíček podpůrných opatření s možností postupné realizace
ve prospěch optimálního využití automobilu při pohybu po městě. Vycházíme ze
zpracovaného Projektu řízení dopravy, kde se ve vazbě na celkový návrh organizace dopravy
IPOD jeví následující záměry jako nejpřínosnější:
- Preference MHD formou aktivní komunikace mezi vozidlem a řadičem křižovatky;
- Oblastní řízení dopravy a strategické detektory;
- Naváděcí systémy parkovišť;
- Informační systém pro objízdné trasy D3 a proměnné dopravní značení;
- Preventivní a represivní systémy.

Varianta organizace dopravy
Výsledný návrh organizace dopravy je proveden univerzálně, aby vyhovoval jak stavu
s regulací průjezdu IAD centrem města, tak stavu bez regulace.
Specifikace opatření
Křižovatka Husova × Sovy
Přechod u výstaviště
Křižovatka Husova × Na Dlouhé louce
Parkoviště P+R Dlouhá louka
Křižovatka Pražská × Strakonická
Přechody v Nerudově a Puklicově
Křižovatka Pražská × Pekárenská
Křižovatka Pražská × Šrámka
Vyhrazené pruhy v Pražské
Přechod a přejezd ve Staroměstské
Parkoviště P+R Jírovcova
Zastávka MHD Nerudova
Jednosměrná Nerudova ulice
Křižovatka Pekárenská × Jírovcova
Zastávky MHD Šrámka a Smetany
Jednosměrná Otakarova ulice a CYKLO opatření Nová ulice
CYKLO opatření Mariánské náměstí
Křižovatka Na Sadech × 28. října
Severní brána do Krajinské
Pěší zóna Krajinská
Jižní brána do Krajinské
Zastávky MHD na náměstí
Pěší zóna Kanovnická a přechod v Lannově
Zastávka MHD u pošty
Přechod u Metropolu
Přechod v Dukelské
Křižovatka Lidická × Goethova
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Zastávka MHD / IDS U Soudu a parkování v Lidické
Zastávka MHD U Zimního stadionu
Vyhrazený pruh v Rudolfovské
Zklidnění Lannovy třídy
Křižovatka Nádražní × Žižkova
Zastávky MHD Nádraží
Křižovatka Průmyslová × Dvořákova

Výstavba nových komunikací
1. Kritéria hodnocení
Hodnocení staveb proběhlo s využitím dopravního modelu formou násobného testování
různých stavů sítě v různých časových horizontech.
Kritéria hodnocení staveb jsou:
• změny intenzit dopravy a jejich územní dopad – vývoj dopravního zatížení na nové
komunikaci i ovlivněné síti, včetně hodnocení dopadu na území, zejména rezidenční
lokality;
• časová úspora – význam stavby pro časovou úsporu všech jízd v modelovaném území;
• výkonová úspora – význam stavby pro zkrácení jízd mezi zdroji a cíli cest v
modelovaném území;
• snížení výskytu kongescí – vývoj dopravního zatížení na vjezdech do významných
křižovatek, které jsou nebo mohou být hlavními lokalitami kongescí.

2. Seznam staveb
Seznam staveb nových komunikačních propojení doznal proti původnímu IPOD poměrně
značných změn.
Do seznamu se dostala řada záměrů nově, především takových, kde se přistoupilo
v uplynulých letech k zahájení projektové přípravy alespoň ve formě studie, např. Jižní
tangenta, zlepšení parametrů Okružní ulice, přemostění Vltavy v trase Litvínovická –
Papírenská, propojení Rudolfovské s Vrbenskou nebo Dobrovodskou ulicí.

3. Strukturované hodnocení staveb
Strukturované hodnocení staveb odráží čtyři kritéria:
• změny intenzit dopravy a jejich územní dopad;
• časová úspora;
• výkonová úspora;
• snížení výskytu kongescí.
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4. Výsledné pořadí
Vzhledem k rozdílným dopadům staveb na komunikační skelet města je hodnocení rozděleno
následovně:
• Stavby strategického významu – jde o stavby prioritní, s nejvyšším přínosem pro
město jako celek.
- Severní spojka + Okružní I. etapa
- Horákové - Strakonická
- Horákové – Litvínovická
- Podjezd pod nádražím
- Litvínovická - Schneidera
- Jižní tangenta I. etapa
• Stavby lokálního významu – jde o stavby řešící konkrétní dopravní problémy s
lokálním dopadem.
Pořadí staveb není uváděno, v místech působení se projevují srovnatelnými přínosy.
- Rudolfovská - Okružní - Pekárenská
- Rudolfovská – Vrbenská
- Okružní II. etapa
- Za Otýlií
- Jižní tangenta II. etapa
- Srubecký přivaděč
• Stavby bez doporučení – jde o stavby nepřínosné či nahrazené výhodnější alternativou.
- Plavská – Novohradská
- Litvínovická – Papírenská

6. Hlavní cíle
Cílem IPOD byla analýza současného stavu režimu organizace dopravy s vyhledáním
veškerých pozitiv i negativ všech typů dopravy tak, aby vznikl vyvážený a funkční systém
optimalizace dopravního režimu na území města České Budějovice s cílem uspokojit potřeby
jednotlivých skupin uživatelů a dosažení vyšší bezpečnosti provozu vozidel na pozemních
komunikacích a „Zpracovat komplexní integrovaný plán organizace dopravy ve městě“
s ohledem na opatření ke zvýšení propustnosti hlavních tahů, nejdůležitějších křižovatek atd.,
úpravy dopravního značení při využití moderních prvků dopravní telematiky s ohledem na
preferenci MHD a bezpečnost chodců a cyklistů (včetně problematiky dopravy v historickém
jádru a nutnosti realizace protihlukových opatření), na který navazují další dílčí generely a
koncepce (Generel městské dopravy; Projekt řízení dopravy; Projekt organizace dopravy
v klidu; Cyklogenerel; Studie záchytných parkovišť).
Cílem aktualizace IPOD je respektovat všechny koncepční dokumenty vytvořené od doby
původního IPOD a hledat pro ně kompromisní podobu, nad kterou se shodli jak zástupci
města, tak i odborní autoři výchozích koncepcí.
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7. Přehled uvažovaných variant řešení
Organizace dopravy je navržena pouze v jedné variantě, která byla vyhodnocena jako
nejpřínosnější pracovní skupinou a byla konzultována na odborném workshopu.
Proti původnímu IPOD opouští přísně regulativní omezení pohybu IAD centrem města (tzv.
„zakázaná levá odbočení“) a nahrazuje je kombinací mírnějších opatření (vyhrazené jízdní
pruhy pro veřejnou dopravu a cyklisty, rozšíření parkovací zóny, zřízení záchytných
parkovišť a jejich propojení MHD do historického jádra města).

8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví s jinými záměry
Předkládaný materiál aktualizace IPOD má přímou vazbu ke schválenému Územnímu plánu
města České Budějovice, Strategickému plánu města České Budějovice (pro který bylo
vydáno k návrhu koncepce souhlasné stanovisko dne 18.7. 2008 – čj.: KÚJCK
35182/2007/OZZL/8/Sf), ale zejména k původnímu IPOD, pro který bylo vydáno „Vyjádření
k Oznámení koncepce /dle Zák, 100/2001 Sb. - §10c,odst. 3/ k procesu posuzování vlivů –
SEA - Zveřejněno 18. 2. 2011) a „Závěr zjišťovacího řízení“ podle § 10d zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ze dne 21. 3. 2011 pod
čj.: KUJCK/4679/2011/OZZL/9.
9. Předpokládaný termín dokončení
Aktualizace IPOD byla dokončena v lednu roku 2016 a následně 12. února předložena
k projednání a schválení Radě města České Budějovice (č. usn. 124/2016).
10. Návrhové období
Návrhové období realizace IPOD je navrženo pro časové horizonty 2010, 2020 a 2030
s návrhem opatření ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy hlavních tahů, preferenci
MHD, vytváření lepších podmínek pro chodce a cyklisty.
Časový rámec aktualizace IPOD spadá ve výčtu konkrétních opatření do období 2016- 2020,
se strategickým přesahem do dalších let. Na tento dokument bude plynule navazovat „Plán
udržitelné městské mobility“ (SUMP).
11. Způsob schvalování
IPOD - 18.2. 2009 byla v Radě města České Budějovice (dále jen „RM“) prezentována 3. část IPOD
– číslo jednací KP-RM/251/2009/M/228 (číslo usnesení : 134/2009)
- 3.3. 2010 proběhla v RM „Prezentace a projednání IPOD“ – číslo jednací KPRM/407/2010/M/331 (číslo usnesení 274/2010)
- 25.3. 2010 proběhla v Zastupitelstvu města „Prezentace a projednání IPOD“ – číslo jednací
KP-ZM/105/2010/M/61 (číslo usnesení 53/2010)
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Aktualizace IPOD - 13.1. 2016 schválena Dopravní komisí Rady města (číslo usnesení : 1/2016)
- 15.2. 2016 schválena v Radě města České Budějovice (číslo usnesení : 124/2016)

c. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Vymezení dotčeného území
Dotčeným územím je město České Budějovice centrum Jihočeského kraje. České Budějovice
se rozprostírají na ploše cca 5,5 tis ha a k 16. 2. 2016 měly 91 447
obyvatel. České Budějovice jsou rozděleny na 11 katastrálních území (Č. Budějovice 1, Č.
Budějovice 2, Č. Budějovice 3, Č. Budějovice 4, Č. Budějovice 5, Č. Budějovice 6, Č.
Budějovice 7, Haklovy Dvory, České Vrbné, Kaliště u Č. Budějovic, Třebotovice). Členění
města dle metodiky ÚPnM je převzato z přílohy č. 4 Strategického plánu města České
Budějovice a je uvedeno v následující tabulce:
Tabulka 1: Členění města
Městský díl Městská čtvrť

Městská lokalita

Vnitřní
město

Jádro

Historické jádro, Sokolský ostrov, V Háječku, Dlouhá
louka

Vídeňská čtvrť

Lannova, Kasárenská,
Novohradské

Pražská čtvrť

Na Sadech, Za poliklinikou, U Pekárenské

Staroměstská čtvrť

U Staroměstského hřbitova, U požární zbrojnice, U
Voříškova Dvora, Loděnice

Linecká čtvrť

Hardtmuthova, U Matice školské, Grünwaldova, U
pivovaru

Předměstí

Suché
Vrbné
předměstí

-

Havlíčkova

kolonie,

U

Suché Vrbné, Pětidomí, U rybníčku, V Hluboké cestě,
Pohůrka, U Dobrovodského potoka, Suché Vrbné průmyslový obvod, Nádraží

Rudolfovské
předměstí

U křížku, Vrbenská, Nové Vráto

Brněnské předměstí

Husova kolonie, Husova kolonie zahrádky, Pekárenská,
U Rozumova Dvora

Severní předměstí

Zahrádky, Suchomelská, U Pilmanova Dvora

Čtyři
Dvory
předměstí
Krumlovské
předměstí

-

U Slovanské lípy, Čtyři Dvory - střed, Čtyři Dvory domky, Na Sádkách, Univerzita, Sídliště Šumava,
Výstaviště
U Papíren, Nemocnice, Krumlovská, U Plavské silnice
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Litvínovické
předměstí

Stromovka, U Litvínovické silnice

Mladé

Mladé - Červený Dvůr, U Malého jezu, U Špačků

Nové Hodějovice

Za hřbitovem, Nové Hodějovice - obec, Za potokem

Světlická

Za Otýlií, Nové Vráto - průmyslový obvod, Na
Světlících, Otýlie

Nemanice

Nemanický rybník, Nemanice - obec, U Čertíka,
Nemanice - Světlíky

Kněžské Dvory

U Kněžských Dvorů, Kněžské Dvory - obec, Suchomel,
Ostrov, Za Voříškovým Dvorem

Vltava

Sídliště Vltava, Hvízdal, U řeky, Stará cesta, České
Vrbné, U Staré řeky

Vrbenské rybníky

U Vávrovských rybníků, Zavadila, Rybníky, U Černiše

Máj

Sídliště Máj, U Branišovské silnice

Švábův hrádek

U Hada, U Švába

Rožnov

Rožnov - sever, Rožnov - za tratí, Rožnov - jih,
Děkanská pole, U Malše

Pouze lokality bez
Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště
čtvrtí

Město se nachází v nadmořské výšce od 379 do 528 m. n. m. Geografickou polohu nejlépe
vyjadřují zeměpisné souřadnice. Pro centrum města platí hodnota 48°57′severní zeměpisné
šířky a 14°28′ východní zeměpisné délky.
Přesné vymezení je znázorněno na následující fotomapě :
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2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí
ovlivněny
Aktivity aktualizace IPOD budou realizovány pouze na území města České Budějovice.

3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
2.2.1.

Ovzduší a klima

V Českých Budějovicích jsou imise kontinuálně sledovány na 2 měřících stanicích (tzv.
stanice městské pozaďové), které mají automatizovaný měřící systém a jsou provozovány
Zdravotním ústavem (ZÚ) a Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Dále
v Českých Budějovicích zajišťuje Statutární město krátkodobá 8h měření imisí a to na 4
nejfrekventovanějších křižovatkách ve 4 cyklech (zpravidla 1x za kalendářní čtvrtletí) a dále
měření imisí na nám. Přemysla Otakara II. v rámci Evropského dne bez aut a následně pak
zhruba s měsíčním odstupem za běžného automobilového provozu.
První automatizovaná měřící stanice vedená pod č. 1104 se nachází v Nerudově ulici a
provozuje ji ČHMÚ Plzeň. Na této stanici se měří polétavý prach PM10 a PM2,5, oxid siřičitý
S02, oxid dusnatý NO, oxid dusičitý NO2, oxidy dusíku NOx, ozon O3, benzen a do roku 2008
byl měřen i oxid uhelnatý CO. Jako doprovodná data jsou měřena meteorologická data
(teplota, vlhkost, rychlost a směr větru).
Druhá automatizovaná měřící stanice vedená pod č. 1193 je umístěna v ul. Třešňová a
provozuje ji Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Na této stanici se měří polétavý
prach PM10, oxid siřičitý S02, oxid dusnatý NO, oxid dusičitý NO2, oxidy dusíku NOx, benzen
a do r. 2004 byl měřen i oxid uhelnatý CO. Kromě toho je v zachyceném prachu sledován
obsah Cr, Ni, Cd, Mn, As, Pb.
Ministerstvo životního prostředí pro jednotlivé zóny a aglomerace zajišťuje posuzování a
vyhodnocování úrovně znečištění, přičemž v souladu s novou legislativou (zákon č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší v platném znění) k posouzení, zda dochází k překročení imisních
limitů, slouží průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za
předchozích 5 kalendářních let. Dle zveřejnění těchto hodnot pětiletých průměrů nedochází na
území Českých Budějovic u problematické látky – polétavého prachu k překračování ročního
imisního limitu pro PM10 . Od roku 2011 mají roční průměry této látky klesající tendenci.
V Českých Budějovicích dle verifikovaných údajů z těchto 2 měřících stanic však dochází k
překročení hodnoty imisního limitu pro průměrnou 24 hod. koncentraci PM10. Na měřící
stanici ČHMÚ 1104 došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro průměrnou 24 hod.
koncentraci PM10 v roce 2009 20x, v roce 2010 32x, v roce 2011 43x, v roce 2012 16x, v roce
2013 20x, v roce 2013 14x a v roce 2015 8x, přičemž imisní limit pro tuto látku je 50 µg/m3
za 24 hodin a přípustná četnost překročení za kalendářní rok je 35x. Dále jsou v Č.
Budějovicích překračovány hodnoty ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren BaP (roční
limit 1,0 ng/m3) a to nejen v rámci jednotlivých kalendářních roků (např. v roce 2014 1,2
ng/m3), ale i v rámci pětiletého průměru 2010 – 2014, který zveřejňuje MŽP ČR. Dle tohoto
pětiletého průměru hodnoty BaP dosahovali v Č. Budějovicích (zejména podél
frekventovaných komunikací) např. 1,23 ng/m3–1,41 ng/m3.
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Z výsledků krátkodobých 8hodinových měření imisí, které zajišťuje SM Č. Budějovice na
4 nejfrekventovanějších křižovatkách od roku 2009 pak lze odvodit, že doprava má značný
vliv na kvalitu ovzduší ve městě. Naměřené koncentrace sumy oxidů dusíku podávají
informaci o vlivu dopravy na znečištění v dané lokalitě. Například v rámci krátkodobých
měření imisí v r. 2015 byly zjištěny průměrné 60-ti minutové koncentrace sumy oxidů dusíku
NOx v rámci 1. cyklu měření až 316 µg/m3, při 2. cyklu až 214 µg/m3, při 3. cyklu až 547
µg/m3 a v rámci 4. cyklu měření až 486 µg/m3. Pro sumu NOx není stanoven za účelem
ochrany lidí imisní limit, nicméně ho lze porovnat s hodinovým limitem pro NO2, tj. pro oxid
dusičitý, který je 200 µg/m3.
U polétavého prachu PM10 byla pak například v roce 2015 naměřena nejvyšší 60-ti minutová
průměrná koncentrace v rámci 1. cyklu měření 141 µg/m3, při 2. cyklu 71 µg/m3, při 3. cyklu
94 µg/m3 a při 4. cyklu měření 113 µg/m3. Za účelem ochrany zdraví lidí je pro PM10 stanoven
průměrný 24 hodinový imisní limit 50 µg/m3. Vzhledem k tomu, že měření imisí na 4
křižovatkách je pouze krátkodobé je možné naměřené hodnoty srovnat s 24 h imisním limitem
pouze orientačně.
Na kvalitě ovzduší v Českých Budějovicích se rovněž podílí i poloha města, které se nachází
ve špatně provětrávané kotlině a zejména při inverzních stavech lze tedy předpokládat
překračování imisních limitů.

Dle výsledků jednotlivých měření imisí (ze stanic 1109 a 1193) např. v r. 2014 lze základní
charakteristiky u jednotlivých znečišťujících látek (v µg/m3) shrnout takto:
znečišťující látka
PM10
PM2,5
NO2
NO
NOx
SO2
O3

Měřící stanice 1104 / 1193
roční průměr
maximum
21,6 / •
79 / •
16,9 / •
63,1 / •
15,1 / •
99,9 / •
5,0 / •
70,7 / 11,5
22,5 / •
154,8 / 35,9
4,3 / •
294 / •
44,1 / •
130,2 / •

Vysvětlivky:
• - údaje nejsou k dispozici (žádná nebo neúplná data)
Maximum – u znečišťujících látek PM10, PM2,5 , NOx a NO se jedná o nejvyšší
průměrnou denní koncentraci, u znečišťujících látek NO2 , SO2 se jedná o nejvyšší
hodinovou koncentraci a u O3 se jedná o nejvyšší 8h hodnotu
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Voda

Povrchové vody
Historické jádro města České Budějovice bylo založeno na soutoku Vltavy a Malše
v centrální části údolní nivy. V novější době, především koncem 19.století, byl tok Vltavy i
Malše stabilizován umělými úpravami, např. vyústěním Malše do Mlýnské stoky, které je
dnes zaslepeno. Na území města se nacházejí následující vodní toky a vodní plochy přirozené
nebo umělé:
Vodní toky:
řeka Vltava s náhony na Stecherův mlýn a Plánský mlýn
řeka Malše
Mlýnská stoka
Litvínovický potok
Dehtářský potok
potok Kyselá voda s přítokem Čertík
Stoka-jih
Stoka-sever
Dobrovodská stoka s drobným přítokem z rybníka Šafránek
Vrátecký potok
Hodějovický potok
Vodní plochy (přirozené a umělé)
soustava Vrbenských rybníků (Černiš, Nový Vrbenský, Starý Vrbenský, Domín, Šnejdlík,
Houženský, Starohaklovský, Novohaklovský, Mladohaklovský, Fromvajgl, Zajíčák, Velký
Vávrovský)
Lišovský rybník
nádrž Bagr
rybníky Čertík (Voselný), Kamenný, Bor a Pilmanův
rybník Šafránek
rybník Světlík (Nemanický)
Hliníky – Suché Vrbné

Znečištění povrchových vod
V rámci České republiky může být zájmová oblast hodnocena z hlediska stavu vod příznivě.
Nevyskytují se zde rozsáhlé kontaminace podzemních a povrchových vod, kterými jsou
postiženy oblasti s vysokou koncentrací průmyslových závodů (Severní Čechy, Ostravsko).
Jakost povrchových vod se dá označit jako mírně znečištěná. Oproti minulosti byly
realizovány mnohé stavby přispívající k čistotě povrchových vod. Čistota povrchových vod
nicméně představuje problém v případě povodňových situací.

Podzemní vody
Zájmové území v hydrogeologickém rajonu 2160 Budějovická pánev útvar podzemních vod
21600. V kvartérních štěrkopískových uloženinách se vytváří mělký oběh podzemních vod
zpravidla s mírně napjatou hladinou podzemní vody vlivem nízké propustnosti nadložních
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povodňových sedimentů. Kolísání hladiny může v průběhu hydrologického roku přesahovat i
0,5 m. Podzemní voda proudí směrem k hlavní erozní bázi území – tok Vltavy. Kvartérní
kolektor představuje, vzhledem k řádově vyšším propustnostním parametrům, pro okolní a
podložní sedimenty významný drenážní prostor. Doplňován je infiltrací srážkových vod
v rozsahu odpovídající části hydrologického povodí - zejména mimo údolní nivu, bočním
přítokem ze svrchnokřídových uloženin v okrajové části údolní nivy, přítokem z podložních
písčitých svrchnokřídových uloženin a zřejmě i infiltrací povrchových vod.
Hlubší oběh podzemních vod je vázán na písčité uloženiny klikovského souvrství, které jsou
artésky zvodnělé. Výstupní úroveň zejména hlouběji uložených kolektorů je ovlivňována
většími vodárenskými odběry vody v Budějovické pánvi (např. Samson, Nemocnice, Budvar,
jímací území Vidov).

Znečištění podzemních vod
Jakost podzemních vod odpovídá průměru, což je zřejmé i z hojného využívání studní na
území města, byť mnohdy jen jako užitková voda. Velký problémem pro kvalitu vod je
zastaralost a katastrofální stav vodovodní a kanalizační sítě, který vyžaduje značné finanční
prostředky nejen na rekonstrukci, ale i na prostou údržbu.

2.2.3.

Půda

Půda je jednou ze základních složek životního prostředí významných pro existenci
rostlinných a živočišných organizmů. Ochrana půdního fondu patří k základním přístupům
strategie udržitelného rozvoje.
Město České Budějovice zaujímá cca 5 554 ha. Rozdělení využití ploch je následující:
zemědělská půda 2.445 ha
orná půda 1.519 ha
zahrady a ovocné sady 423 ha
trvalé travní porosty 503 ha
nezemědělská půda 3.110 ha
lesní půda 291 ha
vodní plochy 537 ha
zastavěné plochy a nádvoří 575 ha
ostatní plochy 1.707 ha
Půdotvorným substrátem jsou zvětraliny mladšího mezozoika (pískovce, opuky, slínovce),
zvětraliny mladšího kenozoika (písky, jíly, vápnité jíly) a mocnější uloženiny mladšího
antropozoika (nivní a organogenní sedimenty). Z pedologického hlediska bychom zde měli
nalézt nivní půdy, hnědé půdy s podzoly na terasovitých uloženinách a pseudogleje s hnědými
půdami oglejenými.

- 21 -

1.

2.2.4.

Náležitosti oznámení koncepce
Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy – České Budějovice

Horninové prostředí

Zájmová oblast se z regionálně – geologického hlediska nalézá ve střední části senon-tercierní
Budějovické pánve. Pánevní sedimenty jsou zastoupeny uloženinami klikovského souvrství,
které nasedá na biotické pararuly šumavského moldanubika v hloubce cca 250 m. Klikovské
souvrství svrchnokřídového (senonského) stáří je tvořeno barevně pestrými vrstvami jílů až
písčitých jílů, které se střídají s jílovitými písky. Tyto zeminy jsou převážně pevné
konzistence. S hloubkou jíly a písky přecházejí do jílovců a pískovců. Horniny klikovského
souvrství jsou překryty nejmladšími pleistocenními říčními náplavy risské terasy charakteru
písčitých štěrků s pokryvem holocenních povodňových hlín.
Okrajově nebo ostrůvkovitě zasahuje na území Českých Budějovic krystalinické podloží,
především migmatity, podružně ortoruly.

2.2.5.

Příroda a krajina

Na území města Českých Budějovice nezasahuje žádné velkoplošné zvláště chráněné území.
Maloplošná zvláště chráněná území byly na území města vymezeny tři: přírodní rezervace
(PR) Vrbenské rybníky, přírodní památka (PP) Vrbenská tůň a PP Kaliště.
PR Vrbenské rybníky se rozkládají na ploše 245,8 ha. Jedná se o komplex vodní a litorální
vegetace rybníků, přilehlých mokřadních a lučních společenstev a navazujících rozsáhlých
porostů bažinných olšin s druhově pestrými a početnými populacemi vodní a mokřadní
avifauny a specifické a jedinečné fauny bezobratlých.
PP Vrbenská tůň má rozlohu 0,95 ha. Zbytek původního meandrujícího koryta Dehtářského
potoka v široké ploché nivě Vltavy se vyznačuje vegetací vodních makrocyt a litorálních
rákosin i charakteristickou vodní a mokřadní květenou.
PP Kaliště se rozkládá na 2,57 ha. PP zahrnuje vlhkou louku s mozaikou společenstev
pcháčových a bezkolencových luk a s fragmenty krátkostébelných smilkových porostů
s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin, zejména všivce ladního a hořce
hořepníku.
5. 3. 2008 bylo ve sbírce zákonů publikováno Sdělení Ministerstva životního prostředí o
evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu (č. 81/2008
Sb.). Na území města České Budějovice se jedná o EVL CZ0313138 Vrbenské rybníky
s předmětem ochrany: kuňka ohnivá (Bombina bombina) a páchník hnědý (Osmoderma
eremita). V těsné blízkosti města se nachází EVL CZ0313132 Tůně u Špačků. Předmětem
ochrany je zde hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus).
Na území Jihočeského kraje se nachází 7 vyhlášených ptačích oblastí na základě Směrnice
Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (zkr. směrnice o ptácích) a
dvě navržené – Dehtář a Českobudějovické rybníky. Česká společnost ornitologická (ČSO)
podala v červnu 2006 stížnost k Evropské komisi na postup vlády ČR při procesu vyhlašování
ptačích oblastí Českobudějovické rybníky a Dehtář. Obě navržené lokality splňují všechna
stanovená kritéria pro ptačí oblasti evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, a
přesto nebyly do dnešního dne vyhlášeny. Projednání návrhů obou ptačích oblastí vláda ČR v
roce 2004 odložila pro údajné rozpory mezi resorty životního prostředí a zemědělství.
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Více informací o soustavě Natura 2000 na území města České Budějovice je uvedeno
v hodnocení vlivu Strategického plánu města České Budějovice na území Natura 2000,
zpracovatel Mgr. Ondřej Volf (samostatná část hodnocení SEA).
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je dle zákona č. 114/1992 Sb. § 3 písm. a)
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální
systém ekologické stability.
Na území města České Budějovice jsou vymezeny následující prvky ÚSES (podle Územního
plánu města České Budějovice):
NBK 169 – Červené Blato – K 118
NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen
RBC 1 Vrbenské rybníky
RBC 611 - Bagr
RBC 609 -Světlík
LBC 303 - Ostrov
LBC 2 - Tůň u Špačků
RBC 6 Hlincova Hora
Lokální ÚSES je nejčastěji veden podél vodotečí s rybníky vymezenými jako biocentra jako
např. Mlýnská stoka LBK 22, LBK 295 - Litvínovický potok Na Litvínovickém potoce, tok
východně Husovy kolonie BK 32, LBK 24 U rybníka Bor, LBC 7 rybník Bor apod. Lesní
lokální ÚSES je vymezen v okolí Třebotovic (LBC 43 U lesíka) a západně města LBK 297 U
Boru. Dalším typem lokálního ÚSES je městská parková zeleň např. LBC 22 Háječek a
Krumlovské aleje, LBC 27 Benátky.
Na území města České Budějovice bylo vymezeno 32 registrovaných významných krajinných
prvků dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Na území města Českých Budějovic bylo vyhlášeno 6 památných stromů dle zákona č.
114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2.2.6.

Kulturní a historické hodnoty území

České Budějovice založil král Přemysl Otakar II. v r. 1265 na soutoku řek Vltava a Malše.
Pravidelný půdorys nově zakládaného královského města, jehož střed tvoří rozlehlé čtvercové
náměstí, patří k vrcholům středověkého urbanismu v českých zemích. Historické centrum
města bylo vyhlášeno v r. 1980 městskou památkovou rezervací a dnes se v něm nachází cca
250 kulturních památek. V přilehlém ochranném pásu, zahrnujícím mladší městská předměstí,
přesahuje jejich počet 50. Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří např. bývalý
dominikánský klášter, hradební věž Železná panna, Černá věž, budova radnice, Samsonova
kašna, kostel sv. Mikuláše.
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4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území
Problémy životního prostředí v Českých Budějovicích identifikovali zpracovatelé Konceptu
péče o životní prostředí (červen 2006) v rámci SWOT analýzy. Za slabé stránky města
v souvislosti se životním prostředím označili následující skutečnosti:
nepříznivá poloha města způsobující špatné rozptylové podmínky pro znečištěné ovzduší
(vznik inverzí, omezení proudění vzduchu)
nárůst znečištění ovzduší z mobilních zdrojů (dopravy)
nadměrná hluková zátěž způsobená zejména nárůstem automobilové dopravy ve městě
špatná čistota vod v rybnících a nedostatek vodních ploch vhodných k rekreaci
nedostatek veřejné zeleně v některých částech města
nedostatečná ochrana veřejné zeleně při stavebních pracích
nedostatečná kvalita a možnosti využití veřejných prostranství
znečištění veřejných prostranství (psí výkaly) a s tím související nedostatečná kontrola a
postih
problémy s hlodavci a ptáky v některých částech města
vznik a obnova černých skládek
omezená spolupráce s veřejností a chybějící informace z monitoringu pro veřejnost
přetrvávání excesů v oblasti životního prostředí části obyvatel (vandalismus)
nedostatek finančních zdrojů k řešení palčivých problémů v oblasti životního prostředí města
nedostatečně řešený systém nakládání s odpady

Mezi oblasti se zvláštním významem pro životní prostředí lze zařadit všechna zvláště
chráněná území, lokality Natura, významné krajinné prvky („ze zákona“ i registrované) a
prvky všech stupňů územního systému ekologické stability. Za základní problém životního
prostředí v těchto oblastech lze označit prakticky veškeré nové aktivity rozvíjené na těchto
územích.
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
U aktualizace IPOD se nepředpokládají negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Jednotlivé dílčí projekty předkládané a případně realizované v rámci aktualizace IPOD budou
posuzovány samostatně, pokud to bude jejich charakter vyžadovat, v rámci projektové
přípravy.
E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky
Nepředpokládají se.
2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce
Projektová dokumentace „1. Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy“.
3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí
a veřejné zdraví
Nepředpokládáme další negativní vlivy.
4. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Datum zpracování oznámení koncepce : březen 2016
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osoby, která se podílela na zpracování oznámení
koncepce
Ing. Michal Šram – Útvar hlavního architekta
tel. : +420 386 801 704, +420 728 426 901
e-mail: sramm@c-budejovice.cz
adresa : Magistrát města České Budějovice, Útvar hlavního architekta, Nám. Přemysla
Otakara II. 1/1 ; 370 92 České Budějovice
Podpis oprávněného zástupce předkladatele:

----------------------------------------------------------Ing. František Konečný, Ph.D
náměstek primátora
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