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2 ÚVOD
Projekt Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov byl
zpracován společností NDCon s.r.o. na základě výběru zhotovitele ve
veřejné soutěži vyhlášené Městským úřadem Český Krumlov. Koncepce
je zpracovávána v rámci přeshraničního projektu Města v rozletu, práce
jsou kofinancovány v rámci Evropské územní spolupráce Rakousko –
Česká republika z Evropského fondu pro rozvoj a spolupráci.
Provedené analýzy silniční dopravy, železniční dopravy, MHD, pěší a
cyklistické dopravy i dopravy v klidu jsou východiskem pro podrobnou
specifikaci cílů a priorit koncepce organizace dopravy ve městě Český
Krumlov v době mimo hlavní turistickou sezónu. První fáze projektu byla
realizována v období od října 2016 do června 2017, na kterou navázala
fáze druhá od července 2017 do září 2017 reflektující zejména vliv
turistické sezóny na dopravu ve městě.
Tato závěrečná zpráva obsahuje souhrn hlavních zjištění, výstupů analýz
a návrhů opatření z jednotlivých částí dopravní koncepce včetně odkazů
na jednotlivé dokumenty, ve kterých je možné dohledat podrobnější
informace.
Komplexní dopravní koncepce sestává z následujících samostatných částí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A1 - Komunikační síť města a blízkého okolí
A2 - Směrový průzkum silniční dopravy
A3 – Kontinuální profilové sčítání dopravy
A4 – Průzkum dopravního chování
A5 – Data o dopravní poptávce ve VHD a výkonech parkovacího systému
A6 – Data o zdrojích a cílech dopravy
N1 – Studie mikrosimulace dopravního proudu ve městě Český Krumlov
N2 – Multimodální model dopravní poptávky ve městě Český Krumlov a blízkém okolí
N5 – Plán organizace silniční a statické dopravy
N6 – Plán organizace pěší dopravy
N7 – Plán organizace cyklodopravy
N8 – Plán optimalizace veřejné dopravy

3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Město Český Krumlov leží na jihu České republiky v nadmořské výšce 492 m n. m. v zakřiveném, silně
zahloubeném údolí řeky Vltavy na úpatí Blanského lesa s vyhlášenou Chráněnou krajinnou oblastí
Blanský les. Nachází se v jižní části Jihočeského kraje, 26 km jihozápadně od města České Budějovice.
Od hlavního města České republiky Prahy dělí Český Krumlov přibližně 180 km cesty, což z něj dělá
jedno z nejodlehlejších měst v Čechách.
Řešeným územím je celé správní území města Český Krumlov sestávající z 10 katastrálních území.
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Obrázek 1

Řešené území

4 POSTUP PRACÍ NA PROJEKTU
V analytické části na začátku projektu bylo potřeba realizovat všechny dopravní průzkumy, tedy části
A1-A6, provést rešerši všech dostupných strategických dokumentů na úrovni města, kraje i státu. Na
základě zjištěných informací byly ve spolupráci se zástupci místní samosprávy a odborníky
pojmenovány dopravní problémy města a stanoveny vize a cíle, jichž by se mělo touto koncepcí
dosáhnout. K dosažení těchto cílů a odstranění zjištěných závad slouží jednotlivá opatření případně
projekty, navržené a definované v plánech jednotlivých druhů dopravy (části N5-N8). Účinným
nástrojem pro hodnocení stávajícího stavu i efektivnosti navržených opatření jsou dopravní modely
(části N1 a N2).

REŠERŠE
STRATEGICKÝCH
DOKUMENTŮ

PASPORT
KOMUNIKACÍ

PRŮZKUMY

MULTIMODÁLNÍ
MAKROSKOPICKÝ
DOPRAVNÍ
MODEL

MIKROSIMULACE

PROBLÉMY
VIZE
Obrázek 2

CÍLE

OPATŘENÍ A PROJEKTY

Schéma pracovního postupu při tvorbě dopravní koncepce

Jak bylo zmíněno výše, tak se na tvorbě komplexní dopravní koncepce významným dílem podíleli také
zástupci místní samosprávy a odborníci z řad architektů a dopravních expertů. Velice efektivním
nástrojem při definování problémů i navazujících opatření byl pracovní seminář, který se uskutečnil
5. 4. 2017 na městském úřadě v Českém Krumlově.
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5 VÝSTUPY Z ANALÝZ
5.1
•
•

•

Dopravní průzkumy

Celkový objem dopravy neodpovídá městu velikosti Českého Krumlova – město je dopravou
nadměrně zatíženo. Navzdory tomu nebyly mimo turistickou sezónu na komunikační síti
zaznamenány žádné významnější problémy.
V turistické sezóně dochází k zhruba 15% nárůstu dopravy na hlavní komunikační síti oproti
stavu mimo sezónu. Nárůst je způsoben zejména vnější turistickou dopravou, která má
zásadní vliv na plynulost automobilové dopravy ve městě, jelikož právě díky ní dochází
k vyčerpání kapacity okružních křižovatek na silnici I/39.
Největší podíl na zatížení dopravní sítě mají vnější cesty, které mají zdroj nebo cíl v Českém
Krumlově. Jedná se o lidi přijíždějící do Českého Krumlova pracovat, nakupovat nebo jako
turisté, které následuje méně početná skupina obyvatel Českého Krumlova vyjíždějící mimo
město převážně za prací.

Obrázek 3

•

Nejvíce zatížený vjezd do města je po silnici I/39 ve směru od Českých Budějovic, po které
přijíždí zhruba třetina všech vozidel mířící do města či z města. Je to logické, protože se jedná
o přirozenou trasu pro příjezd do Českého Krumlova skoro z celé ČR.

Obrázek 4

•

Rozdělení cest podle zdrojů a cílů

Česká republika rozdělená podle příjezdové trasy do Českého Krumlova

Nejzatíženější komunikací ve městě je ulice Budějovická mezi okružní křižovatkou s ulicí Na
Svahu a sídlištěm Mír. Intenzita zde mimo sezónu dosahuje 22000 vozidel/den a v turistické
sezóně ještě narůstá o zhruba 2,5 tisíce vozidel, tím se intenzita dopravy dostává do hodnot,
kdy již kapacitně nevyhoví neřízené nebo okružní křižovatky. Návrh řízených křižovatek je
náročný na prostor a správnost návrhu uspořádání křižovatky a jejího signálního programu.
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•
•

Objem tranzitní dopravy není příliš velký. Mimo sezónu projíždí Českým Krumlovem 4,5 tisíce
vozidel a v sezóně 5,8 tisíce za den, což je 11 % resp. 12 % všech cest osobními automobily.
Nejsilnější tranzitní vztah je po silnici I/39, po které projíždí polovina z projíždějících aut.
Nejslabšími místy celé sítě jsou okružní křižovatky na ulici Budějovická, které již v dnešní době
kapacitně nevyhovují.
5.2

•

•
•

41 % domácností nevlastní žádné jízdní kolo, naproti tomu pouze 22 % domácností nevlastní
automobil. Třetina domácností svůj automobil parkuje v soukromé garáži a tři čtvrtiny vozidel
v Českém Krumlově nemají dálniční známku.
Podle zdroje a cíle cest nejvíce obyvatel Českého Krumlova cestuje po městě (74 %). Z cílů
mimo město dominují České Budějovice, kam denně míří až 10 % obyvatel města.
Nejvýraznější podíl na dělbě přepravní práce mají osobní automobily, kterými cestuje 60 %
obyvatel Českého Krumlova, čtvrtina chodí pěšky a veřejnou dopravu využívá pouze asi 13 %
obyvatel.

Obrázek 5

•

Průzkum dopravního chování

Dělba přepravní práce

Centrum města není pro obyvatele Českého Krumlova atraktivní, směřuje do něj méně než
5 % všech cest. Silnými zdroji a cíli dopravy jsou naopak všechna sídliště a komerční a
průmyslová zóna na severovýchodě města.
5.3

Zjištěné problémy

Problémy zjištěné v rámci analýz byly následně rozšířeny o další a definovány na pracovním semináři.
Jednotlivé problémy byly následně hodnoceny účastníky semináře. Výsledkem je seznam dopravních
problémů města seřazený podle jejich důležitosti.
V následující tabulce je uvedeno 10 nejpalčivějších problémů. Kompletní seznamy problémů týkající
se konkrétního dopravního módu jsou v jednotlivých plánech, seznam pro všechny módy pak ve
zprávě N5.
Mód

Problém

Body

Silniční

Chybějící paralelní komunikace k Porákovu mostu

13

Silniční

Nevyhovující charakter průjezdního úseku I/39

12

Silniční

Průjezdnost I/39 zejména v turistické sezóně

8

Silniční

Napojení rozvojových ploch do přetížených uzlů

8

Infrastruktura pro cyklisty, chybějící propojení

7

Cyklistická

7

Mód

Problém

Body

Silniční

Nepřehledné dopravní prostory (křižovatky apod.)

6

Statická

Parkování dojíždějících do zaměstnání

6

Pěší

Kolize pěší vs. automobilová doprava v pěší zóně

5

Silniční

Nerovnoměrné rozmístění cílů dopravy ve městě

5

Statická

Chybějící záchytná parkoviště na okrajích města

5

6 VIZE KONCEPCE DOPRAVY
Obyvatelé a návštěvníci města mohou všude pohodlně dojít pěšky a
dojet na kole, autobusem či vlakem, jízda automobilem je
omezována jen v minimálním rozsahu a jízda po městě je možná bez
zdržení.
Obyvatele ani návštěvníci města nejsou ve volbě způsobu dopravy
omezováni.
7 CÍLE KONCEPCE DOPRAVY
Diferencovaný přístup ke vznikajícím dvěma rozdílným „městům“:
• Historický Český Krumlov vrátit blíže k historickému vzhledu ulic při
zachování jejich nezbytné průjezdnosti, omezovat negativní vlivy dopravy,
v historickém centru pomoci chodcům, v nezbytné míře řešit průjezd pro
cyklisty a dobře organizovat nezbytnou turistickou dopravu.
• V rozvíjející se severní části Českého Krumlova maximálně podporovat pěší a
cyklistickou dopravu a zároveň uspokojovat poptávku po dostupnosti pro
automobilovou dopravu včetně parkování při omezování zbytné, především
tranzitní dopravy územím.

Vnější dopravu (tranzitní + cílovou) vyřešit tak, aby neměla
negativní vliv na život občanů v Českém Krumlově, i za cenu
omezení špičkové kapacity vjezdu po I/39 od Českých Budějovic.
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8 OPATŘENÍ
8.1

Silniční doprava

Podrobný popis jednotlivých opatření je v části N5 - Plán organizace silniční a statické dopravy.

S1 Tunel
S2 Přestavba okružní křižovatky na světelně řízenou - křižovatka Tovární –
Budějovická
S3 Vytvoření tzv. „světelné závory“ křižovatka Tovární – Budějovická - Domoradická
za účelem rozložení vjezdu automobilů do města
S4 Navigační systém na D3 informující o směru příjezdu do Č. K. (souvisí se světelnou
závorou)
S5 Obnovení případně zpřístupnění stávajících komunikací:
Kájov – Vyšný, U Kasáren – Vyšenská, Srní – ulice Tovární
S6 Přestavba okružní křižovatky na světelně řízenou - křižovatka U Trojice
S7 Zprůjezdnění zóny Ambit – obousměrný systém, zakázané vybrané směry
S8 Studie plošného zklidnění komunikací
S9 Most u pivovaru Eggenberg
S10 Most U Trojice – Ambit
S11 Nová křižovatka Objížďková – Ambit
S12 Přestavba křižovatky Objížďková – Pod Sv. Duchem
S13 Studie pěší zóny
S14 Přeložka ulice U Trojice
S15 Komunikace v souladu s územním plánem: Vyšný – průmysl
S16 Komunikace v souladu s územním plánem: Nádraží – sídliště Mír
S17 Komunikace v souladu s územním plánem: Jitona
S18 Komunikace v souladu s územním plánem: Domoradice - ČOV – Ambit
S19 Komunikace v souladu s územním plánem: Plešivec – Chvalšinská
S20 Komunikace v souladu s územním plánem: „Heliport“ – ČOV- Ambit
S21 Systém SSZ – liniové řízení
S22 Rekonstrukce silnice I/39 v úseku Tovární – U Trojice dle normových parametrů
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Obrázek 6

Opatření silniční doprava
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8.2

Statická doprava

Podrobný popis jednotlivých opatření je v části N5 - Plán organizace silniční a statické dopravy.

P1 Studie parkování na sídlištích
P2 Vytvoření nových parkovacích ploch na okrajích města
P3 Využití části zóny Ambit pro parkování
P4 Parkoviště U Trojice
P5 Nastavení cenových hladin na parkovištích P1, P2, P3
P6 Vyhrazení míst pro zastavování shuttlebusů
P7 Městská karta pro obyvatele Českého Krumlova
P8 Navigační systém pro příjezd k parkovištím a městským cílům

Obrázek 7

Opatření statická doprava
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8.3

Veřejná doprava

Podrobný popis jednotlivých opatření je v části N8 - Plán optimalizace veřejné dopravy.

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

Modernizace autobusového nádraží
Vybavení přestupního uzlu Špičák
Integrace železniční, regionální a městské hromadné dopravy
Posílení provozu dálkové železniční dopravy
Propagace návazných spojů od dálkových vlaků pro turisty
Posílení provozu regionální železniční dopravy
Reforma obsluhy regionální a městskou hromadnou dopravou po integraci
Úprava provozního schématu MHD s využitím spojů na objednávku
Smart systém nízkokapacitní obsluhy „horního“ města elektrickými autonomními
vozidly

Obrázek 8

Opatření veřejná doprava
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8.4

Cyklistická doprava

Podrobný popis jednotlivých opatření je v části N7 - Plán organizace cyklodopravy.

C1 Stezka údolím Nového potoka
C2 Pěší a cyklistická lávka propojující sídliště Nádražní a Mír
C3 Stezka propojující Domoradice-Vyšný – v souběhu s naučnou stezkou
C4 Stezka propojující prostor U Trojice a oblast za heliportem
C5 Stezka z Nových Dobrkovic, od podjezdu pod tratí směrem k Městskému vrchu
C6 Stezka propojující Slupenec – Drahoslavice
C7 Zprůjezdnění ulice Plešivecká
C8 Trasa ČOV – Domoradice
C9 Cykloobousměrky Za Jitonou, Na Spojce
C10 Stezka sídliště Mír
C11 Trasa Ambit
C12 Trasa ulice Za Nádražím
C13 Trasa Nemocnice – ČOV
C14 Trasa nádraží průmyslová zóna
C15 Opatření na ulici Objížďková
C16 Vyhlídková cesta Rybářská
C17 Stezka „V Oblouku“ (Chvalšinská ulice) – Nádražní předměstí
C18 Vltavská stezka - Cyklostezka v úseku „Lipenská hráz – k.ú. Zlatá koruna“
C18a
C18b
C18c1
C18c2

Úsek město Český Krumlov
Větev Jelení zahrada – Staré Dobrkovice
Úsek: konec města Český Krumlov – začátek obce Zlatá Koruna
Úsek: konec města Český Krumlov – začátek obce Zlatá Koruna (alternativa)

C19 Stezky v okolí Ptačího hrádku
C20 Orientační značení pro cyklisty

13

14

8.5

Pěší doprava

Podrobný popis jednotlivých opatření je v části N6 - Plán organizace pěší dopravy. Pěší zóna v centru
města je řešena samostatnou studií, která je uvedená výše jako opatření S13.

Ch1
Ch2
Ch3
Ch4
Ch5
Ch6
Ch7

Revitalizace přechodů pro chodce
Procházková trasa podél řeky na Latránu
Stezka mezi Vyšným a průmyslovou zónou
Stezka údolím Nového potoka
Pěší lávka propojující sídliště Za Nádražím a Mír
Stezka propojující prostor U Trojice a Hřbitovní ulici
Stezka mezi sídlištěm Vyšný a gymnáziem

Obrázek 9

8.6

Opatření pěší doprava

Bezpečnost v silničním provozu

Podrobný popis jednotlivých opatření je v části N5 - Plán organizace silniční a statické dopravy.

B1 Výstavba bezpečných přechodů pro chodce, rekonstrukce stávajících, výstavba
bezpečných míst pro přecházení.
B2 Výstavba nových cyklistických tras na místech tomu vhodných, které splňují
podmínky pro bezpečný provoz z hlediska všech účastníků provozu.
B3 Zvyšování bezpečnosti stávajících tras pro pěší a cyklistickou dopravu na
standardy odpovídající normovým požadavkům pro nové trasy.
B4 Provedení bezpečnostních inspekcí křižovatek, přestavba nevyhovujících
křižovatek a úseků s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu.
B5 Rozšiřování dopravně omezených oblastí jako jsou zóny 30, obytné zóny a sdílené
prostory.
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B6 Podpora dopravní výchovy dětí – důležitá součástí vzdělání, která má pozitivní vliv
na chování dětí v provozu (snížení počtu dopravních nehod) a zároveň v přístupu k
problematice udržitelné mobility jako celku. Dopravní výchova ovlivní i názor na
volbu dopravního prostředku a na dopravní chování v dospívání a dospělosti.
B7 Podpora programů zvyšujících bezpečnost dětí např. Bezpečná cesta do škol.
B8 Informační podpora pro účastníky provozu – je důležitá z hlediska nových předpisů
a zákonů, pravidel bezpečné jízdy a také k ovlivňování volby dopravního
prostředku.

9 VAZBY MEZI PROBLÉMY A OPATŘENÍMI
V následující tabulce je ke každému problému přiděleno jedno nebo více navrhovaných opatření,
které se rovněž prolínají mezi jednotlivými dopravními módy. Opatření jsou k jednotlivým
problémům přiřazena na základě toho, zda se podílejí na řešení či odstranění definovaného
problému.

Silniční doprava
Problém

Opatření

Průjezdnost I/39 zejména v turistické sezóně

S2, S3, S4, S6, S7, S10, S16, S17, S18,S21,
S22
P2, P3, P4, P8

Nevyhovující charakter průjezdního úseku I/39

S2, S3, S4, S6, S7, S10, S16, S17, S18,S21,
S22

Křižovatka u Porákova mostu – kapacita

S2, S3, S4, S6, S7, S10, S16, S17, S18, S21,
S22
P2, P3, P4, P8

Křižovatka Budějovická – Tovární – kapacita

S2

Křižovatka Objížďková – Pod Sv. Duchem – tvar

S12

Organizace dopravy ve vilových čtvrtích – rychlost, DZ

S8

Neúplné dopravní značení na některých křižovatkách

S8

Napojení rozvojových ploch – přetížené uzly (U Trojice, pod
Špičákem, od Spolí aj.)

S2, S6

Rychlá jízda aut na sídlištích a kolem škol

S8

Povolení k vjezdu do pěší zóny v nevhodné době

S14

Nepřehledné dopravní prostory (křižovatky apod.)

S8

Tranzitní doprava v turistické sezoně (soboty)

S3, S4

Špatná organizace zájezdových autobusů (příjezd k pivovaru a
jiné)

S10
P2, P3, P4

Nerovnoměrné rozmístění cílů dopravy ve městě

-

Chybějící paralelní komunikace k Porákovu mostu

S10, S11
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Statická doprava
Problém

Opatření

Parkování na sídlištích – kapacita/organizace

P1
S8

Parkování dojíždějících do zaměstnání – kapacita

P2, P3, P4

Parkování v průmyslové zóně Tovární – kapacita, střídání

P2
S2, S3

Parkovací politika pro centrum – chybí zájem občanů

P7

Parkování, zastavování tzv. shuttlebusů na okrajích a v pěší zóně

P2, P3, P6
S13

Parkování zájezdových autobusů

P2, P3

Chybějící záchytná parkoviště na okrajích města

P2

Veřejná doprava
Problém

Opatření

Neatraktivní pro potenciální uživatele

V1, V2, V3, V4, V7, V9

Železniční stanice odsazena od centra města

V3, V5, V7, V9

Nekoordinovaná s radiální příměstskou dopravou – ekonomické
ztráty

V3, V6

Vysoké náklady na kompenzace ztrát

V3, V6, V7, V9

Nevhodná vozidla MHD

V7, V9

Zastaralé autobusové nádraží – potvrzení konceptu centrálního
nádraží (terminál jih a sever?)

V1, V3, V6

Nevyužití potenciálu turismu

V4, V5, V8

Špatné trasování linek MHD (po zatížené I/39)

V3, V7, V9,

Pěší doprava
Problém

Opatření

Kolize pěší vs. automobilová a pěší turistická vs. pěší místní
doprava v pěší zóně

S13

Dlouhé přechody pro chodce na hlavních komunikacích,
chybějící přechody pro chodce

B1, B3
Ch1
S12, S22

Úzké a chybějící chodníky

S8
B5

Přístupy do centra města – malý počet

Ch2
S13

Chybějící pěší propojení mezi některými městskými částmi

Ch3, Ch4, Ch5, Ch6, Ch7
S7, S9, S15, S16, S20, S21
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10 ETAPIZACE
10.1 Silniční doprava
Při zpracování dopravní koncepce bylo zjištěno, že jedním z nejzásadnějších problémů je výskyt
kapacitních nedostatků na průtahu silnice I/39 městem Český Krumlov, především přetížených
křižovatek. U křižovatek se jeví kapacitněji zásadnější problém u okružní křižovatky U Trojice než u
křižovatky u Porákova mostu, která se světelným řízením zkapacitnila.
První krok
-

S3 tzv. světelná závora, která umožní vjezd pouze takového počtu automobilů, kolik je město a
jeho křižovatky schopno kapacitně unést.
S4 instalace ITS systému na stávající silnici I/3 a dálnici D3, který umožní řidičům mířícím do
Českého Krumlova v případě jasně definované kongesce alternativní příjezd po II/157 od Kaplice
S5 zprůjezdnění komunikace Srní – Český Krumlov pro vybrané skupiny obyvatel (např.
pracovníci z průmyslové zóny, obyvatelé Českého Krumlova apod.)

První krok, který je možné začít realizovat ihned, umožňuje omezit příjezdy po I/39 a naopak využívá
alternativní trasy po II/157 od Kaplice. Je nutný silný politický mandát pro projednání tzv. světelné
závory s ŘSD. Toto opatření nezvětšuje kolonu ani čas v ní strávený, pouze jí posouvá mimo město
Český Krumlov. Není důvod, aby obyvatelé Českého Krumlova byly obtěžováni stojící kolonou, která
může stát před městem.
Z rozvojových komunikací dle územního plánu se jeví jako nejdůležitější propojení Mír – Nádraží a
„Jitona“. Ostatní komunikace mají jen lokální charakter, a proto je možné jejich realizaci rozložit více
v čase a v závislosti na využití rozvojových ploch.
Druhý krok
-

S2, S6, S21 zkapacitnění stávajících okružních křižovatek přestavbou na světelně řízené
rozvoj navrhovaných ploch k výstavbě dle územního plánu
S15-S20 výstavba komunikací dle územního plánu, v souvislosti s využitím rozvojových ploch

Druhý krok sleduje přestavbu okružních křižovatek na světelně řízené, což by mělo přinést jejich
zkapacitnění. Přestavba na světelně řízené křižovatky je však spojena s nárůstem potřebného
prostoru (řadící pruhy). Zkapacitnění křižovatek by mělo umožnit pohodlné napojení plánovaných
rozvojových ploch a také umožnit plynulejší průjezd k Porákovu mostu – liniové řízení SSZ.
Třetí krok
-

S7
nová komunikace zajišťující zprůjezdnění zóny Ambit v obousměrném režimu
S10
stavba nového mostu přes Vltavu
S14
realizace přeložky ulice U Trojice
rozvoj zóny Ambit (parkoviště, obchody, kongresové centrum atd.)
zajistit přístupy pro nemorovou dopravu do zóny Ambit
S11
výstavba křižovatky na ulici Objížďková napojující komunikaci ze zóny Ambit
S15-S20 výstavba komunikací dle územního plánu, v souvislosti s využitím rozvojových ploch

Na konci třetího kroku by měly být postavené všechny rozvojové komunikace z územního plánu
v závislosti na využití rozvojových ploch. Takto posílená komunikační síť by měla být pro město
dostatečná, přesto je vhodné, aby byla stále udržována rezerva pro případné zkapacitnění pomocí
tunelu. Tento krok lze považovat za konečný s možností zkapacitnění stavbou tunelu.
Dopravní intenzity ve výhledu v roce 2035 při postavení všech rozvojových komunikací a naplnění
rozvojových ploch jsou v následujícím obrázku.
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Obrázek 10

Kartogram dopravní intenzity 2035 po realizaci prvních třech kroků a naplnění rozvojových ploch
(mimosezóna)
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Obrázek 11

Kartogram dopravní intenzity 2035 po realizaci prvních třech kroků a naplnění rozvojových ploch
(sezóna)
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Čtvrtý krok (výhled)
- S1 v případě nedostatečné kapacity vybudované komunikační sítě v předešlých krocích je nutné
přistoupit ke stavbě tunelu
- příprava křižovatky pod nemocnicí na připojení vjezdu/výjezdu z tunelu
- možnost výstavby tunelu je žádoucí zachovat v územním plánu minimálně ve formě územní
rezervy
Za předpokladu, že komunikační síť ve třetím kroku není schopná kapacitně pojmout dopravní
intenzitu je vhodné uvažovat o kapacitním řešení pomocí vybudování tunelu. Závěr k této tezi bude
učiněn po dopracování průzkumů a dopravního modelu v době turistické sezóny.
10.2 Statická doprava
První krok
-

P1 Studie parkování na sídlištích
P2 Vytvoření nových parkovacích ploch odsazených od centra případně na okraji města
P6 Organizace krátkodobých stání pro autobusy a shuttlebus
P7 Městská karta pro obyvatele českého Krumlova

Druhý krok
- P4 Parkoviště u Trojice
- P5 Nastavení cenových hladin na parkovištích P1, P2, P3
Třetí krok
- P3 Využití části zóny Ambit pro parkování
- P8 Navigační systém u křižovatky U Trojice
10.3 Veřejná doprava
V1 Modernizace autobusového nádraží
Již probíhá projektová příprava, terminál by měl spolufinancovat ČKRF.
V2 Vybavení přestupního uzlu Špičák
S úpravami a dovybavením terminálu Špičák je vhodné začít ihned, toto opatření není vázáno na
žádná jiná opatření.
V3 Integrace železniční, regionální a městské hromadné dopravy
Zatím probíhá integrace úseku České Budějovice – Český Krumlov, další opatření bude nutné
projednat na krajské úrovni (Jikord).
V4 Posílení provozu dálkové železniční dopravy
Opatření je možné realizovat okamžitě. Předpoklad velkého potenciálu a přínosu pro
město. Nutnost projednání na státní úrovni.
V5 Propagace návazných spojů od dálkových vlaků pro turisty
Opatření je možné realizovat okamžitě.
V6 Posílení provozu regionální železniční dopravy
Opatření je možné realizovat okamžitě. Předpoklad velkého potenciálu a přínosu pro
město. Nutnosti projednání na krajské úrovni.
V7 Reforma obsluhy regionální a městskou hromadnou dopravou po integ raci
Výhledové opatření, vzhledem k nutnosti projednání na krajské úrovni (Jikord). Na nové podobě
fungování veřejné dopravy ve městě by se mohl podílet Českokrumlovský rozvojový fond , který
by se v součinnosti s Jikordem mohl podílet na organizaci hromadné dopravy.
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V8 Úprava provozního schématu MHD s využitím spojů na objednávku
Opatření je možné realizovat okamžitě. Předpoklad odbornosti při zavádění takového systému.
V9 Smart systém nízkokapacitní obsluhy „horního“ města elektrickými autonomními vozidly
Budoucnost dopravní obsluhy propojující oblast Vyšného a sídliště Mír, kde vzniká „nový“ Český
Krumlov.
10.1 Cyklistická doprava
Z hlediska etapizace realizace jednotlivých opatření je lze rozdělit do tří skupin.

1. skupina opatření
V první řadě je možné realizovat opatření, která jsou více organizačního než stavebního charakteru, a
jsou díky tomu i nejméně finančně nákladná. Jejich náročnost týkající se projektové přípravy je také
výrazně nižší než u stavebních opatření. Jedná se většinou pouze o úpravy dopravního značení
svislého a vodorovného. Tato opatření je možné a účelné realizovat okamžitě.
C7

Zprůjezdnění ulice Plešivecká

C9

Cykloobousměrky Za Jitonou, Na Spojce

C15

Opatření na ulici Objížďková

C20

Orientační značení pro cyklisty

2. skupina opatření
V druhé skupině jsou opatření stavebního charakteru, která nejsou na nic vázána a jejich význam je
v současné podobě města aktuální. Do této kategorie spadají především stezky a trasy propojující
stávající části města.
C2

Pěší a cyklistická lávka propojující sídliště Nádražní a Mír (také opatření Ch5)

C3

Stezka propojující Domoradice-Vyšný (význam bude růst s rozvojem severní části města,
vhodná koordinace s opatřením C1)

C5

Stezka z Nových Dobrkovic, od podjezdu pod tratí směrem k Městskému vrchu

C6

Stezka propojující Slupenec – Drahoslavice

C10

Stezka sídliště Mír (vhodné koordinovat s rozvojem údolí Jitony)

C16

Vyhlídková cesta Rybářská

C17

Stezka „V Oblouku“ (Chvalšinská ulice) – Nádražní předměstí

C18

Vltavská stezka - Cyklostezka v úseku „Lipenská hráz – k.ú. Zlatá koruna“

C19

Stezky v okolí Ptačího hrádku

3. skupina opatření
Do třetí kategorie spadají opatření, která v současnosti nejsou zvlášť potřebná, ale jejichž význam
bude růst v návaznosti na plánovaný rozvoj města v některých lokalitách. Dále jsou zde uvedena
opatření, jejichž realizace by měla být koordinována s opatřeními týkajícími se jiných dopravních
módů – především automobilové dopravy. U každého opatření jsou podmínky či nutnost koordinace
konkretizovány.
C1

Stezka údolím Nového potoka (společně s revitalizací a rozvojem celé lokality, koordinace
s opatřením Ch4)

C4

Stezka propojující prostor U Trojice a oblast za heliportem (v návaznosti na využití rozvojové
plochy za heliportem, koordinace s opatřením S20)
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C8

Trasa ČOV – Domoradice (v návaznosti na využití rozvojových ploch v jižní části Domoradic,
koordinace s opatřením S18)

C11

Trasa Ambit (návrh trasy by měl být součástí komplexního řešení celé zóny, koordinace
s opatřeními S7 a S11)

C12

Trasa ulice Za Nádražím (jedná se o napojení území na plánovanou lávku C2 (Ch5), realizace
dává smysl jen s jejím zprovozněním)

C13

Trasa Nemocnice – ČOV (v návaznosti na využití rozvojové plochy za heliportem, koordinace
s opatřeními S18 a S20)

C14

Trasa nádraží - průmyslová zóna (realizace by měla být součástí stavby nové komunikace pro
automobily – opatření S16)

10.2 Pěší doprava
Problémy týkající se kolizí v pěší zóně a přístupů do centra města jsou detailně popsány ve studii pěší
zóny (opatření S13), která byla zpracována v druhé polovině roku 2017. Opatření týkající se pěší zóny
vycházejí ze závěrů této studie.
Následně se v roce 2018 předpokládá zpracování studie plošného zklidnění Českého Krumlova
(opatření S8), která zanalyzuje současný stav plošného zklidnění a navrhne jeho úpravy a především
rozšíření počtu i rozlohy zklidněných oblastí ve městě (opatření B5).
Nevyhovující přechody pro chodce by měly být řešeny postupně v koordinaci s úpravami komunikací,
na kterých se nacházejí. Např. přechody přes ulice Tavírna a Pod Sv. Duchem v souvislosti
s přestavbou křižovatky, na které se nacházejí (opatření S12 plánované do roku 2018).
Ostatní opatření týkající se pěší dopravy, tedy doplnění chybějících pěších propojení, by měla být
realizována hlavně v návaznosti na naplňování rozvojových lokalit v souladu s územním plánem,
jejichž využití bude potřebu těchto propojení navyšovat, nejpozději však do roku 2035.
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11 AKČNÍ PLÁN
11.1 Silniční doprava
Náklady
odhad mil. Kč

Realizace do

Investor

600

po roce 2035

Kraj

S2 Přestavba okružní křižovatky na světelně řízenou křižovatka
Tovární – Budějovická

10-20

2023

ŘSD

S3 Vytvoření tzv. „světelné závory“ křižovatka Tovární –
Budějovická - Domoradická za účelem rozložení vjezdu
automobilů do města

2

2019

ŘSD

S4 Navigační systém na D3 informující o směru příjezdu do Č.
K. (souvisí se světelnou závorou)

10

2019

ŘSD

S5 Obnovení případně zpřístupnění stávajících komunikací:
Kájov – Vyšný, U Kasáren – Vyšenská (sever býv. Kasárna), Srní
– ulice Tovární,

37

2020

Město

S6 Přestavba okružní křižovatky na světelně řízenou křižovatka
U Trojice

10-20

2023

ŘSD

S7 Zprůjezdnění zóny Ambit

13

2026

Město

S8 Studie plošného zklidnění komunikací

0,5

2018

Město

S9 Most u pivovaru Eggenberg

15

2023

Město

S10 Most U Trojice – Ambit

47

2025

Kraj

10-20

2026

Kraj

S12 Přestavba křižovatky Objížďková – Pod Sv. Duchem

10

2018

Kraj

S13 Studie pěší zóny

0,5

2017

Město

S14 Přeložka ulice U Trojice

12

2026

Město

S15 Komunikace v souladu s územním plánem: Vyšný –
průmysl

60

2030

Město

S16 Komunikace v souladu s územním plánem: Nádraží
sídliště Mír

50

2023

Město

S17 Komunikace v souladu s územním plánem: Jitona

30

2026

Město

S18 Komunikace v souladu s územním plánem: Domoradice -.
ČOV – Ambit

6

2030

Město

S19 Komunikace v souladu s územním plánem: Plešivec –
Chvalšinská
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2030

Město

S20 Komunikace v souladu s územním plánem: „Heliport“ –
ČOV- Ambit

10

2035

Město

S21 Systém SSZ – liniové řízení

5

2026

ŘSD

S22 Rekonstrukce silnice I/39 v úseku Tovární – U Trojice dle
normových parametrů

15

2026

ŘSD

Opatření
S1 Tunel

S11 Nová křižovatka Objížďková – Ambit

–
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11.2 Statická doprava
Náklady
odhad mil. Kč

Realizace do

Investor

0,7

2018

Město

P2 Vytvoření nových parkovacích ploch odsazených od centra
případně na okraji města

-

2023

Město

P3 Využití části zóny Ambit pro parkování

-

2026

Soukromý

P4 Parkoviště U Trojice

5

2026

Město

P5 Nastavení cenových hladin na parkovištích P1, P2, P3

0,2

2026

Město

P6 Místa pro zastavování shuttlebusů

0,3

2019

Město

P7 Městská karta pro obyvatele Českého Krumlova

8

2018

Město

P8 Navigační systém pro příjezd k parkovištím a městským cílům

6

2026

Město

Náklady
odhad mil. Kč

Realizace do

Investor

V1 Modernizace autobusového nádraží

40

2020

Město

V2 Vybavení přestupního uzlu Špičák

2

2020

Město

V3 Integrace železniční, regionální a městské hromadné
dopravy

-

2022

Město
Kraj

V4 Posílení provozu dálkové železniční dopravy

-

2020

Stát

V5 Propagace návazných spojů od dálkových vlaků pro turisty

1

2018

Město

V6 Posílení provozu regionální železniční dopravy

-

2020

Kraj

V7 Reforma obsluhy regionální a městskou hromadnou
dopravou po integraci

-

2030

Město
Kraj

V8 Úprava provozního schématu MHD s využitím spojů na
objednávku

4

2020

Město

V9 Smart systém nízkokapacitní obsluhy „horního“ města
elektrickými autonomními vozidly

-

2035

Město

Opatření
P1 Studie parkování na vytížených sídlištích

11.3 Veřejná doprava
Opatření

Pro plány pěší a cyklistické dopravy nejsou vytvořeny akční plány, postup realizace jednotlivých
opatření je dán pouze etapizací (viz kapitoly 10.1 a 10.2).
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12 ZÁVĚRY
Na základě provedených dopravních průzkumů a s využitím dříve zpracovaných studií a návrhů byly
definovány hlavní dopravní problémy města Český Krumlov. Těmi jsou:
•
•
•
•
•
•
•

Přetížené křižovatky na Budějovické ulici v období turistické sezóny způsobené koncentrací
zdrojové, cílové, vnitroměstské a tranzitní dopravy na jedinou trasu
Parkování na sídlištích, v průmyslové zóně a v blízké budoucnosti i v centru města
Ekonomicky náročný provoz hromadné dopravy nekoordinovaný s regionální autobusovou
dopravou
Nízké využití železniční dopravy, nedostatečné propojení nádraží s centrem města
Kolize silné pěší dopravy v pěší zóně v centru s obslužnou dopravou
Chybějící či nevyhovující infrastruktura pro pěší dopravu. Chybí pěší trasy, chodníky jsou
úzké, přechody jsou někde nebezpečné.
Pro cyklisty ve městě nejsou k dispozici bezpečné trasy bez souběhu se silnou
automobilovou dopravou

Byly navrženy vize a cíle, jejichž podstatou je možnost svobodné volby způsobu dopravy po městě i
do města, s tím, že bude zajištěn především pohyb po městě. Návrh pracuje s paralelním vývojem
dvou odlišných měst:
1. historického České Krumlova v údolí Vltavy, kde bude podporována především pěší,
cyklistická a hromadná doprava a udržována dobrá dostupnost historického centra pro
návštěvníky zároveň s jeho ochranou před automobilovým provozem
2. moderního „horního“ města v oblasti Domoradic, kde bude rozvíjena infrastruktura
motorové i nemotorové dopravy, řešeno parkování a navrhované koncepty smart dopravy
21. století
Bude také zlepšeno propojení obou části města. Veřejná doprava bude provozována ve stávajícím
rozsahu s hlavním uzlem na autobusovém nádraží plánovaném k rekonstrukci. Budou zaváděny spoje
na objednávku a řešeno napojení města na železniční stanici. Po plánovaném napojení Českého
Krumlova na Integrovaný dopravní systém bude projednáno větší propojení městské a příměstské
dopravy, pro to bude potřebné učinit politickou dohodu mezi městem a krajem. Nově bude řešena
přístupnost pěší zóny v centru obslužnou automobilovou dopravou se zabezpečením vjezdu
technickými opatřeními, které umožní vjezd pouze oprávněným. Jsou navržena též nová pěší
propojení, zkapacitnění chodníků a zvýšení bezpečnosti přechodů. Pro cyklisty je navržen soubor
opatření k realizaci ve třech krocích nabízející nová bezpečná propojení.
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