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2 ÚVOD 

Cílem dopravní studie „Pěší zóna v centru města Český Krumlov" je zanalyzovat stávající stav 
využívání pěší zóny v historickém centru města motorovými vozidly a prověřit možnost jejích úprav, 
s cílem nalézt optimální řešení účinnějšího zklidnění, které bude odpovídat významu historického 
centra města. Při realizaci studie byl kladen důraz především na omezení vjezdu a pohybů 
automobilové dopravy, vyloučení tranzitní dopravy a zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou 
dopravu. 

2.1 Použité podklady 

• Územní plán města Český Krumlov 

  Strategický plán města Český Krumlov 
• Územně analytické podklady 
• Dopravní průzkum ze dne 19. 7. 2017 
• Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov 
• Databáze vydaných povolení pro vjezd do pěší zóny  
• Digitální vektorová mapa 

3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Řešená lokalita je situována v historickém centru Českého Krumlova, které bylo v roce 1963 

vyhlášeno městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zařazeno do Seznamu světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Zájmové území je možné vymezit územím širšího centra města, tj. vnitřním městem, částí Latránu 

a částí Plešivce, kde byla zřízena pěší zóna. Do oblasti je možný vjezd a výjezd ulicemi Latrán, 

Linecká a Klášterní Dvůr a pouze vjezd ulicí Horní (jednosměrná ulice).  

Oblast je charakteristická množstvím občanské vybavenosti se zaměřením na turisty/návštěvníky 

města a kromě historických objektů a památek se zde vyskytují zejména restaurační zařízení, hotely 

a penziony.  

V této lokalitě byla zřízena pěší zóna s celodenním zákazem vjezdu všech motorových vozidel 

s výjimkou vozidel držitelů povolení Městského úřadu v Českém Krumlově a zásobování v době od 19 

do 10 hodin.  Oblast s regulovaným vjezdem je na následujícím obrázku znázorněna modře. 

V ohraničené oblasti byl, v rámci zpracování komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov, 

proveden v létě 2017 směrový dopravní průzkum od 6:00 do 18.00 hod běžného pracovního dne. 

Výsledky dopravního průzkumu jsou v kapitole 7 



  Dopravní studie - Pěší zóna v centru města Český Krumlov 

5 

 

Obrázek 1  Řešená oblast pěší zóny (zdroj mapového podkladu: Google maps) 

 

4 PLATNÁ LEGISLATIVA SE VZTAHEM K ŘEŠENÉMU ÚZEMÍ 

V historické části města Český Krumlov je zřízena pěší zóna. Začátek a konec pěší zóny je označen 
dopravními značkami IZ 6a "Pěší zóna" a IZ 6b "Konec pěší zóny" podle přílohy č. 5 k vyhlášce 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Značky označují 
část obce, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla 
pro provoz v pěší zóně. Ve spodní části značek se vyznačuje nápisem nebo symbolem, kterým 
vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a v jaké době. 

4.1 Zákony týkající se pěší zóny a vjezdu do ní 

Zákon 13/1997 Sb. 

 § 19, odst. (1) 1 V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích1 a za 
podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým 
způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen "obecné užívání"), pokud pro zvláštní případy 

                                                           
1 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 

ve znění pozdějších předpisů. 
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nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis2 jinak. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu 
a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace. 

Zákon č. 361/2000 Sb. 
§ 39 odst. (4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní 
značky… 

§ 67 odst. (7) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší 
zóna“. 

§ 76, odst. (1) Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je nadřazená obecné úpravě 
provozu na pozemních komunikacích. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je 
nadřazena místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích. 

§ 76, odst. (3) Návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
nebo užití zařízení pro provozní informace podle odstavce 1 projedná příslušný správní orgán 
s dotčenými orgány. Nevyjádří-li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu stanovení, má 
se za to, že s návrhem stanovení souhlasí 

§ 76, odst. (7) Výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje na 
žádost správní orgán, který úpravu stanovil. Dotčeným orgánem v řízení je policie. Výjimku lze 
povolit, prokáže-li žadatel vážný zájem na jejím povolení a nedojde-li k ohrožení bezpečnosti nebo 
plynulosti silničního provozu. Na udělení výjimky není právní nárok. Z místní a přechodné úpravy, 
kterou je stanovena nejvyšší dovolená rychlost, nelze výjimku povolit. 

Zákon č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích 

§ 1 Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen "poplatky"): bod f) poplatek za povolení 

k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, 

§ 10, odst. (1) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 

(dále jen "vybraná místa") platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu 

s motorovým vozidlem do vybraných míst. Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo 

vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále 

osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti 

nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci. 

§ 10, odst. (2) Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 

míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. 

§ 10, odst. (3) Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst činí až 

200 Kč za každý započatý den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také paušální 

částkou. 

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník 

Část druhá, Věcná práva  

Hlava první: Vlastnické právo 

§ 123 Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho 

plody a užitky a nakládat s nimi. 

                                                           
2 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  

§ 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 
§ 16 odst. 1 písm. d) a f), § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 3 písm. c), § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/
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5 ROZBOR POTŘEB VJEZDU DO ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

5.1 Podnikatelé 

Vyhláškou 294/2015 Sb. je definován režimy dopravní obsluhy, jehož součástí je i zásobování. 
Z hlediska zásobování je stěžejním ukazatelem počet provozoven a z hlediska ostatní dopravní 
obsluhy počet sídel firem a počet obyvatel v dané oblasti. Pro zjištění množství provozoven a sídel 
firem v řešeném území byla použita veřejně dostupná data Obchodního rejstříku v podrobnosti po 
jednotlivých ulicích. 

Na obrázcích níže jsou zobrazené počty sídel firem a provozoven v pěší zóně v podrobnosti po 
jednotlivých ulicích. Nejvíce firem sídlí v ulicích Horní (33) a Latrán (27). Nejvíce provozoven je v ulici 
Latrán (100) a dále na náměstí Svornosti (56), Široká (52) a Dlouhá (49). 

 

Obrázek 2 Počet sídel firem v jednotlivých ulicích uvnitř pěší zóny (zdroj: Obchodní rejstřík) 
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Obrázek 3 Počet provozoven v jednotlivých ulicích uvnitř pěší zóny (zdroj: Obchodní rejstřík) 

5.2 Obyvatelé 

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do pěší zóny ve městě Český Krumlov ze dne 3. 1. 2011, 
vycházejí z jejich starší verze schválené zastupitelstvem Města Český Krumlov 23. 5. 2002, která 
vycházela ze zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích a obsahovala zpoplatnění vydání povolení 
pro uživatele, jejichž zpoplatnění tento zákon umožňuje. Povolení se i podle aktuální verze pravidel 
vydává pro vozidla dopravní obsluhy, nyní bezplatně, je také umožněno je vydat i osobám blízkým 
podle § 116 občanského zákoníku, kteří dopravní obsluhou nejsou a byli v pravidlech zahrnuti proto, 
že od nich nebylo možné vybírat poplatky za vydání povolení.  

Dopravní obsluha zahrnuje všechny, kteří mají v území zóny bydliště. Oproti dřívější legislativě, kdy se 
jednalo pouze o trvalé bydliště, bylo toto pravidlo vyhláškou 294/2015 Sb. zmírněno a od 1. 1. 2016 
mohou do zóny vjíždět jako dopravní obsluha i lidé, kteří v ní mají pouze přechodné bydliště. Trvale 
hlášených obyvatel je v řešeném území celkem 680. Data o obyvatelích s přechodným bydlištěm 
bohužel nejsou známá, ale pravidlo se týká i ubytovaných hostů hotelů a penzionů. 

Jako nejvíce obydlené ulice z této statistiky vycházejí ulice Latrán (130 obyvatel) a ulice Parkán (59) a 
Široká (45). Podle statistického úřadu je také velký počet obyvatel (278) na náměstí Svornosti, ale 
s ohledem na počet bytů to není pravděpodobné, jedná se s největší pravděpodobností z převážné 
části o lidi mající trvalé bydliště na městském úřadě. 



  Dopravní studie - Pěší zóna v centru města Český Krumlov 

9 

 

Obrázek 4 Počet obyvatel v jednotlivých ulicích uvnitř pěší zóny 

5.3 Ostatní 

Dalšími vozidly, která mohou do území pěší zóny vjíždět jako dopravní obsluha, jsou například 
poštovní, zásilkové a rozvozové služby, zásobování a vozidla taxi a shuttlebusy. Pravidla pro vydávání 
povolení dále umožňují vjezd pro účely stěhování, přepravy zakoupeného zboží, jež se musí pro svoji 
větší hmotnost nebo rozměry přepravit vozidlem, oprav a údržby a cest do ubytovacích zařízení. 
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6 PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ POVOLENÍ K VJEZDU DO PĚŠÍ ZÓNY 

Níže uvedená pravidla pro vydávání povolení ke vjezdu do pěší zóny v Českém Krumlově schválená 
usnesením Rady města č. 4/1/2011 jsou platná od 3. 1. 2011. 

6.1 Vjezd bez omezení  

Do pěší zóny mohou vjíždět bez povolení MÚ jen tato vozidla:  

Vozidla záchranné služby při jejím výkonu, vozidla hasičů při zásahu, vozidla Policie ČR a městské 
policie, vozidla havarijních čet při odstraňování poruch dodávky elektrické energie, vody, plynu, tepla 
nebo kanalizace, pohotovostní a převozní vozidla lékařské služby při výkonu, vozidla držitelů ZTP a 
vozidla provádějící zásobování ve vymezené době. Dále je vjezd povolen vozidlům svatebčanů.  

Zásobování v pěší zóně - Doba určená pro zásobování v pěší zóně je od 19 do 10 h celoročně. Na 
dopravních značkách je uveden též zákaz vjezdu pro vozidla nad 3,5 t, což také není v pravidlech 
upraveno.   

6.2 Vjezd s povolením  

Povolení mohou být vydána za dále uvedených podmínek pro vozidla vykonávající prokazatelně 
v pěší zóně nezbytnou dopravní obsluhu. Povolení k vjezdu do města (dále jen povolenka) se vydávají 
v pěti barevných provedeních:  

Zelené povolení: Do pěší zóny nebo její části může být povolen vjezd fyzickým osobám, které mají 
trvalý pobyt v pěší zóně, nebo tam vlastní nemovitost a jsou držiteli zelené povolenky; dále osobám 
jím blízkým a vozidlům označeným zelenou povolenkou, patřící fyzickým osobám, majícím trvalý 
pobyt v pěší zóně; a osobám jim blízkým. 

Modré povolení: Do pěší zóny nebo její části může být dlouhodobě povolen vjezd vozidlům 
označeným modrým povolením patřícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které právem 
užívají nemovitost v pěší zóně ke své podnikatelské činnosti nebo vlastníkům nemovitostí v pěší zóně 
a osobám jim blízkým) nebo dlouhodobě poskytujícím služby subjektům v pěší zóně, jako např. svoz 
domovního odpadu údržbu veřejného osvětlení.  

Jedna fyzická nebo právnická osoba může být držitelem max. 2 ks přenosných modrých povolenek dle 
§ 3 odst. 2) písm. a) a b), tyto povolenky jsou přenosné mezi všemi vozidly uvedenými na povolence, 
jejichž držitelem je tato osoba. Druhé povolení se vydává držitelům 4 a více vozidel. Omezení počtu 
povolenek se netýká případů, kdy vlastník nemovitosti v pěší zóně právem užívá nemovitost, která 
není místní komunikací, k parkování svých vozidel. 

Žluté povolení: Do pěší zóny nebo její části může být povolen vjezd v omezené době vozidlům 
označeným jednorázovým (žlutým) povolením, které může být vydáno osobám provádějícím 
stěhování, osobám, které doloží, že mají zakoupeno zboží, jež se musí pro svoji větší hmotnost nebo 
rozměry přepravit vozidlem a sobám provádějícím opravy a údržby.  

Červené povolení: jednorázové červené povolení se pak uděluje ubytovaným v ubytovacích 
zařízeních. Provozovatelé ubytovacích zařízení si mohou u stálé služby městské policie předem 
zakoupit jednorázové povolení (červené) pro své hosty k vjezdu do pěší zóny. Povolení musí být 
viditelně umístěno ve vozidle již při prvním příjezdu k ubytovacímu zařízení. Jednorázové povolení 
platí v tomto případě nejvýše 24 hodin a musí v něm být vyznačen název ubytovacího zařízení, RZ 
vozidla, datum vystavení a hodina prvního vjezdu.  

Bílé povolení:  Ve zvlášť odůvodněných případech může velitel Městské policie Český Krumlov nebo 
strážník, který je pověřen plněním některých úkolů při řízení Městské policie Český Krumlov, vydat 
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krátkodobé povolení (bílé) i nad rámec podmínek pro vydávání povolení (například zahraniční 
a diplomatické návštěvy, pacienti lékařů z pěší zóny, apod.).  

V jednorázovém povolení musí být vyznačeno místo opravy nebo číslo popisné objektu, kde oprava 
probíhá, a předpokládaná doba opravy (začátek a konec opravy). 

6.3 Vydávání povolení 

Povolení se vydává jako samostatné povolení k vjezdu a průjezdu konkrétní trasou v pěší zóně. 
Povolení k vjezdu musí být po celou dobu, kdy je vozidlo v pěší zóně, viditelně umístěno za jeho 
předním sklem tak, aby bylo zcela čitelné. Povolení vydává Městská policie Český Krumlov. Ve zvlášť 
odůvodněných případech může velitel městské policie nebo strážník, který je pověřen plněním 
některých úkolů při řízení městské policie, vydat krátkodobé povolení (bílé) i nad rámec podmínek 
pro vydávání povolení (např. zahraniční a diplomatické návštěvy, svatebčané, pacienti lékařů z pěší 
zóny apod.). Povolení k vjezdu se vydává na základě žádosti. Žádost o jednorázové povolení se 
podává ústně na služebně městské policie a rozhoduje se o něm okamžitě. Žádost o dlouhodobé 
povolení se provádí písemně na předepsaném formuláři. Povolení bude žadateli předáno až po 
zaplacení místního poplatku, pokud není vydáváno bezplatně (žádnou výši poplatku však pravidla 
neupravují). Povolení se vydává jako jednorázové nebo dlouhodobé, nejdéle však na dobu jednoho 
kalendářního roku. Na vydání povolení není právní nárok. Podrobný právní rozbor možností omezení 
vjezdů do pěší zóny je v následující kapitole. 

V současné době panuje ve městě všeobecný názor, že je množství vydaných povolení k vjezdu příliš 
velké, což se opírá o skutečný provoz vozidel v pěší zóně, který je vysoký.  

Ze zákona je povinnost zajistit možnost časově neomezeného bezplatného vjezdu vozidlům IZS 
a osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodcům. Bezplatný vjezd je třeba též umožnit 
vozidlům fyzických osob majících trvalý pobyt nebo vlastnících nemovitosti ve vybraném místě, ne 
však již osobám jim blízkým, žádný zákon však v tomto případě nestanovuje povinnost zajistit 
celodenní nepřetržitý přístup. Dále je nutné v přiměřeném časovém rozsahu zajistit vjezd osobám, 
které ve vybraném místě užívají nemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti. Všechny 
tyto případy jsou ve vydaných pravidlech vyjmenované v části Vjezd bez omezení. V “Pravidlech” jsou 
navíc uvedena vozidla svatebčanů. I vozidla svatebčanů mohou v určité dny a hodiny představovat 
problém v dopravním provozu, proto by tato vozidla měla být přeřazena do skupiny vozidel, jimž se 
udělují povolení, tak, aby byl přehled, kolik vozidel vjede do oblasti a kde budou parkovat a také jak 
dlouho.  

Současný systém vydávání 5 typů povolenek je dosti složitý. Zásadní problém je ve vydávání 
krátkodobých povolenek. U dlouhodobých povolenek je velmi podrobný formulář žádosti, který 
zahrnuje všechny podstatné informace, které jsou relevantní pro udělení povolení k vjezdu. Oproti 
tomu při udělování krátkodobých povolení není potřeba dokládat téměř nic, např. když jsem 
provozovatel ubytovacího zařízení, mohu požádat o x jednorázových povolenek a není žádná 
kontrola, jestli v daný den provozovatel nevydá více povolenek, než má počet parkovacích míst.  

Již dříve se uvažovalo o zavedení systému zpoplatněného vjezdu do pěší zóny pro všechny kategorie 
uživatelů s využitím mechanických zábran a čipových karet, avšak toto řešení bylo považováno za 
dosti poruchové a je potřeba mít rychle dostupné servisní středisko, a tak se zvažovalo i zavedení 
jiných technologických řešení, např. systém elektronického povolení vjezdu kontrolou RZ (kamery) – 
obdoba mýtného systému na Slovensku – registrační formuláře na webu.  

 

Tabulka 1 Statistika vydaných povolení na rok 2017 (stav ke dni 19. 7. 2017) 

účel typ počet 
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trvale bydliště žádající osoby A 308 

trvale bydliště žádající osoby A 
18 

užívání vlastní nemovitosti B 

trvale bydliště žádající osoby A 
22 

jiné užívání nemovitosti, nájemní prostor C 

užívání vlastní nemovitosti B 205 

užívání vlastní nemovitosti B 
47 

jiné užívání nemovitosti, nájemní prostor C 

jiné užívání nemovitosti, nájemní prostor C 328 

jiné užívání nemovitosti, nájemní prostor C 
51 

ostatní (taxi, dlouhodobé opravy, shuttle a jiné) D 

ostatní (taxi, dlouhodobé opravy, shuttle a jiné) D 134 

žlutá povolenka 31 

Celkový součet 1144 

6.4 Právní nárok na vydání povolení k vjezdu do pěší zóny 

Předmětem rozboru je možnost omezení vjezdu do pěší zóny, která je místní komunikací a která je 
součástí městské památkové rezervace v Českém Krumlově, osobám, kterým je v současné době 
povolení k vjezdu vydáváno. V současné době je možné vydat dlouhodobé povolení k vjezdu do této 
oblasti několika skupinám osob, které mají nějaký právní vztah k nemovitosti nacházející se v pěší 
zóně (osoby s trvalým pobytem, vlastníci nemovitostí, osoby využívající nemovitost k podnikatelské 
činnosti) a osobám jim blízkým. Dále se povolení vydává osobám, poskytujícím dlouhodobé služby 
v dané oblasti. Jednorázové povolenky se vydávají v případě stěhování, nutnosti dovézt zboží, které 
se pro svoji hmotnost musí přepravit vozidlem, osobám, které provádějí opravy a údržby 
a ubytovaným v ubytovacích zařízeních. Zcela bez povolení mohou vjet vozidla havarijních čet při 
poruchách vody, elektrické energie, plynu, tepla nebo kanalizace, zásobovací vozy a svatebčani.  

Předmětem rozboru nejsou vozidla integrovaného záchranného systému, Police ČR a Městské policie, 
ozbrojených složek ČR a vozidla držitelů průkazu ZTP, neboť možnost jejich neomezeného vjezdu do 
pěší zóny vyplývá přímo z příslušných zákonů (nemusí tedy vůbec žádat o povolení).  

Právní úprava pohybu v pěší zóně, která je místní komunikací, je upravena zejména §19 odst. 1 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který stanoví, že každý smí užívat pozemní 
komunikace bezplatně a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud zákonem nebo zvláštním předpisem 
není stanoveno jinak. Tímto zákonem je především zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, tudíž úprava v tomto zákoně bude mít přednost před obecnou úpravou v zákoně 
č. 13/1997. V §39 je přímo upraven režim pěší zóny. Již z tohoto zákona vyplývá, že je třeba konkrétní 
dopravní značkou upravit, která vozidla mají do pěší zóny povolen vjezd. Zákon tedy výslovně 
nevylučuje, aby do pěší zóny vjížděla vozidla (a chodci se této možnosti musí přizpůsobit, nelze tedy 
pěší zónu srovnávat s režimem, který mají chodci na chodníku), zároveň však musí obec vjezd 
výslovně povolit a toto vyznačit na dopravní značce, která označuje pěší zónu (tzv. místní úprava 
provozu, §61 zákona 361/2000, která je dle §76 nadřazená obecné úpravě provozu dle tohoto 
zákona). Dle §77 zákona 361/2000, místní úpravu provozu na dotčené komunikaci stanoví obecní 
úřad s rozšířenou působností, a to opatřením obecné povahy. Tento stejný orgán je zároveň příslušný 
k udělení výjimky z místní úpravy provozu. Výjimku lze povolit, pokud žadatel prokáže vážný zájem na 
jejím povolení a nedojde-li k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu, přičemž na udělení 
výjimky není právní nárok.  

Předně je třeba konstatovat, že právní nárok na udělení povolení ke vjezdu do pěší zóny určité 
skupině obyvatel z právního řádu výslovně nevyplývá. Zcela naopak, zákon o provozu na pozemních 
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komunikacích přímo konstatuje, že na udělení výjimky z úpravy místního provozu není právní nárok. 
Úpravu udělování povolenek je tedy třeba hledat v obecných právních institutech, z kterých plyne, že 
udělení výjimky určitým skupinám je vhodné k ochraně jejich (základních) práv.  

Pokud jde o vlastníky nemovitostí (a osoby jim blízké), půjde zde o velmi silnou právní ochranu, a to 
ochranu jejich vlastnického práva. Dle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod je omezení 
vlastnického práva možné jen na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu (jde tedy o ústavní 
právo), což je dále rozvedeno v §1037-1038 zákona č. 89/2012 (občanský zákoník). Zajištění přístupu 
k nemovitosti je základní podmínkou k jejímu užívání a nemožnost přístupu by prakticky výkon 
vlastnického práva znemožňovalo. Nicméně otázkou je, zda je nutné si přístup k nemovitosti vykládat 
neomezeně, tj. zda vlastník musí vždy mít zajištěn i přístup motorovým vozidlem, pokud se lze 
k nemovitosti dostat i jiným způsobem, popř. zda tento přístup lze například časově omezit, přičemž 
by právo samotné zůstalo zachováno. Z podstaty užívání nemovitosti k bydlení (a to se týká nejen 
vlastníků nemovitosti, ale i osob, které v dotčených nemovitostech bydlí) by zřejmě nebylo možné 
přístup motorovým vozidlem omezit zcela (např. v případě stěhování, dovozu objemných předmětů 
nezbytných k užívání bytu, či případy různých poruch, ke kterým je přístup motorovým vozidlem 
nezbytností). Nicméně tyto případy by se daly řešit jednorázovým povolením (které by však muselo 
být velmi flexibilně vydáváno) nebo vjezd omezit časově.  

Obdobné otázky si lze klást v případě užívání nemovitosti v dotčené zóně k podnikatelským účelům, 
zejména v případech, kdy užití motorového vozidla je nezbytné k dosažení účelu konkrétní 
podnikatelské činnosti (typicky zejména zásobování zbožím). Pokud je určitý druh podnikání 
v dotčené zóně v souladu se zákonem 455/1991, o živnostenském podnikání, a ani orgán, který má 
na starosti ochranu nemovitosti památkově chráněné, by se k takové podnikatelské činnosti 
nevyjádřil, bylo by znemožnění přístupu k nemovitosti popřením smyslu určité podnikatelské 
činnosti.  

Další podstatnou skutečností pro posouzení je, že předmětná pěší zóna je součástí městské 
památkové rezervace a spadá tudíž do režimu zákona č. 20/1987, o státní památkové péči. Dle §1 
odst. 2 tohoto zákona péče státu o kulturní památky zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž se 
zabezpečuje zachování a ochrana památek, to však v souladu se společenskými potřebami. Nicméně 
ochrana kulturní památky je veřejným zájmem, vyplývajícím ze zákona, na základě kterého 
pravidelně dochází k omezení vlastnického práva. 

Vzhledem k tomu, že dosud o těchto konkrétních otázkách soudy vyšších instancí pravděpodobně 
nerozhodovaly, je otázkou, zda by v konkrétních případech převážil soukromý zájem dotčených osob, 
nebo veřejný zájem, jako je ochrana památkově chráněného území nebo bezpečnost provozu v pěší 
zóně.  

Bylo by také možné postupovat analogicky podle §24a odst. 2 zákona 13/1997. Tento paragraf se 
výslovně týká tranzitní nákladní dopravy o hmotnosti 12 a více tun, kdy může být provoz těchto 
vozidel na určitých komunikacích zakázán nebo omezen, přičemž za tranzitní nákladní dopravu se 
nepovažuje užití komunikace za účelem dosažení místa vykládky, nakládky, údržby, nebo opravy 
vozidla, sídla, provozovny nebo bydliště dopravce nebo bydliště řidiče. Dále se tato úprava netýká 
složek integrovaného záchranného systému a ozbrojených složek. Přestože účelem režimu pěší zóny 
je omezit dopravu na daném úseku obecně (nejen dopravu těžších vozidel), z výčtu vozidel vyjmutých 
z §24a je patrný zákonodárcův úmysl chránit určité skupiny obyvatel, které by k povolení vjezdu do 
určitých komunikací měli podstatný zájem.  

6.4.1 Shrnutí 

Z výše uvedeného právního rozboru vyplývá, že by nebylo vhodné, aby vjezd do pěší zóny byl zcela 
zakázán, přestože tato možnost by teoreticky v našem právním řádu mohla existovat. Proti 
veřejnému zájmu ochrany památkové rezervace, případně bezpečnosti pohybu osob po pěší zóně, 
stojí řada základních práv určitých skupin osob, v jejichž případě by zřejmě v případě sporu byla 
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ochrana silnější. Nicméně právě k vzhledem k veřejným zájmům by zřejmě bylo možné podmínky 
vydávání povolení k vjezdu do dotčené pěší zóny zpřísnit, a to buď časově, nebo v některých 
případech vydávat namísto dlouhodobých povolenek pouze povolenky krátkodobé. Bylo by však 
nutné zachovat smysl dotčených práv jednotlivých osob, tak aby nebyla dána příčina k vyvolání 
právního sporu (např. nebylo by vhodné omezit zásobování podnikatelského subjektu časově tak, že 
by to popřelo smysl podnikání dotčené osoby). Nicméně jistota, že by v případě zpřísněných 
podmínek, byl vznesen spor, který by dotčená osoba nevyhrála, není (bylo by na posouzení soudu, 
zda by v konkrétním případě převážil zájem veřejný nebo soukromý). Ze zákona č. 565/1990 Sb. 
O místních poplatcích dále vyplývá, že udělení výjimky může být zpoplatněno až do částky 200 Kč 
denně, neplatí však fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, 
osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají 
nemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP 
a jejich průvodci.   

7 DOPRAVNÍ PRŮZKUM 

V rámci druhého směrového průzkumu, konaného 19. 7. 2017 pro účely Komplexní dopravní 
koncepce, byly sledovány také intenzity dopravy v pěší zóně. Pro tento účel bylo definováno celkem 
pět profilů. Čtyři se nacházejí v místech hlavních vjezdů do pěší zóny a pátý na Lazebnickém mostě 
přes Vltavu, který zónu rozděluje na dvě hlavní části a je jediným spojením mezi nimi. 

 

Obrázek 5 Sledované profily směrového průzkumu 

Sledované profily: 

 Z1 – hranice pěší zóny v ulici Latrán 

 Z2 – hranice pěší zóny v ulici Klášterní Dvůr 

 Z3 – hranice pěší zóny v ulici Horní 

 Z4 – hranice pěší zóny v ulici Linecká 

 Z5 – Lazebnický most přes Vltavu 
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7.1 Průběh průzkumu 

Za dobu průzkumu byla zaznamenána všechna vozidla při vjezdu i výjezdu z pěší zóny a průjezdu přes 
Lazebnický most, bylo zaznamenáno celkem 2 608 průjezdů vozidel sledovanými profily (každé 
vozidlo bylo většinou zaznamenáno dvakrát až třikrát). Následně byla vytvořena matice pohybů, ve 
které jsou kvantifikovány pohyby vozidel mezi jednotlivými hraničními profily. Kromě motorové 
dopravy byl sledován i provoz cyklistů a pěších na těchto profilech. Byla také sledována doba pobytu 
vozidel uvnitř pěší zóny, průměrná doba pobytu vozidel uvnitř zóny byla 40 minut. 

Celkem bylo za dobu průzkumu v pěší zóně (6:00 – 18:00) zaznamenáno: 

 1 147 vjezdů, 1 172 výjezdů 

 920 jedinečných registračních značek vozidel 

 27 129 průchodů pěších sledovanými profily 

7.1.1 Intenzity dopravy 

Vzhledem k nízké intenzitě nebyl do vyhodnocení zahrnut profil číslo 2 v ulici Klášterní Dvůr. 

Intenzity dopravy na hranicích pěší zóny za dobu průzkumu: 

 Profil 1 – ulice Latrán 762 vozidel/12 hodin 

 Profil 3 – ulice Horní 397 vozidel/12 hodin (pouze vjezd) 

 Profil 4 – ulice Linecká 1159 vozidel/12 hodin 

Na následujícím obrázku jsou vizualizované pohyby vozidel – průjezdy pěší zónou a zároveň intenzity 
dopravy na sledovaných profilech (černě). 

 

Obrázek 6 Pohyby vozidel v pěší zóně za dobu průzkumu 

Je zřejmé, že provoz v pěší zóně funguje z větší části jednosměrně, přičemž dominantním výjezdem je 
ulice Linecká. Nejsilnější vztahy uvnitř zóny jsou relace Horní-Linecká a Latrán-Linecká. Následují 
podle objemu dopravy pohyby, kdy vozidla vjíždějí a následně vyjíždějí z pěší zóny přes stejný profil, 
více jich takto činí na Latránu než v Linecké. Celkem bylo zaznamenáno 1 147 vjezdů, 45 % z nich ulicí 
Latrán, čtvrtinu vjezdů činily opakované (druhé a další) vjezdy stejných vozidel. 
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Dále byl sledován i pohyb pěších uvnitř pěší zóny. Nejvytíženějším sledovaným profilem byl dle 
očekávání Lazebnický most, přes který za dobu průzkumu prošlo více než 15 000 lidí. Druhým 
nejvytíženějším profilem je začátek pěší zóny ulicí Latrán. 

Vzhledem k tomu, že průzkum pěší dopravy byl pouze doplňkovým průzkumem k průzkumu 
automobilové dopravy, tak nebyly sledovány další významné pěší přístupy do zóny, které jsou ovšem 
s vyloučením motorové dopravy, jako například přístup od Jelenky pod Plášťovým mostem, po 
Plášťovém mostě od Zámeckých zahrad nebo přes Městský park od parkoviště P3. 

 

Obrázek 7 Intenzita pěší dopravy na sledovaných profilech za dobu průzkumu 
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7.1.2 Skladba dopravního proudu 

V pěší zóně převládá provoz osobních automobilů, které jsou v poměru 4:1 k lehkým nákladním 
automobilům, převážně dodávkám. Provoz autobusů a těžkých nákladních vozidel není v pěší zóně 
umožněn. 

 

Obrázek 8 Skladba dopravního proudu v pěší zóně 

 

7.1.3 Denní variace dopravy 

U automobilové dopravy se za špičku dne dá v pěší zóně považovat období od 8 do 10 hodin 
dopoledne. Ve zmíněném období jsou intenzity pěšího provozu v pěší zóně mírné a ta je po tuto dobu 
zpřístupněna pro zásobování. Větší provoz po konci této špičky přetrvává ještě jednu až dvě hodiny 
na výjezdu ulicí Lineckou. Denní variace automobilové dopravy jsou v následujícím grafu: 

 

Obrázek 9 Denní variace dopravy na hranicích pěší zóny 

V následujících grafech jsou zobrazeny vjezdy do a výjezdy z pěší zóny v průběhu průzkumu 
v podrobnosti po 30 minutách. Opět je zde viditelná dopravní špička mezi osmou a dvanáctou 
hodinou, přičemž špička na vjezdu o zhruba hodinu předchází špičku na výjezdu. Mimo špičku je 
provoz v zóně víceméně setrvalý a pohybuje se okolo 80 vjíždějících a 80 vyjíždějících vozidel za 
hodinu. 

20 % 

80 % 

LNA

OA

0

20

40

60

80

100

120

140

160

 6
:0

0
 -

7
:0

0

 7
:0

0
 -

8
:0

0

 8
:0

0
 -

9
:0

0

 9
:0

0
 -

1
0

:0
0

 1
0

:0
0

 -
1

1
:0

0

 1
1

:0
0

 -
1

2
:0

0

 1
2

:0
0

 -
1

3
:0

0

 1
3

:0
0

 -
1

4
:0

0

 1
4

:0
0

 -
1

5
:0

0

 1
5

:0
0

 -
1

6
:0

0

 1
6

:0
0

 -
1

7
:0

0

 1
7

:0
0

 -
1

8
:0

0

p
o

če
t 

vo
zi

d
el

 

Latrán - vjezd
Latrán - výjezd
Horní - vjezd
Linecká - vjezd
Linecká - výjezd



  Dopravní studie - Pěší zóna v centru města Český Krumlov 

18 

 

 

Obrázek 10 Porovnání vjezdů a výjezdů z pěší zóny v průběhu průzkumu 

Byly sledovány také denní variace pěší dopravy. Jak je vidět na následujících grafech, tak hlavní nárůst 
pěší dopravy přichází se zpožděním oproti dopravě automobilové, na hranicích pěší zóny v ulicích 
Linecká a Horní okolo deváté hodiny ranní, v centru zóny na Lazebnickém mostě po desáté dopolední 
a na profilu v ulici Latrán ještě o půl hodiny až hodinu později. 

  

 

Obrázek 11 Denní variace pěší dopravy na sledovaných profilech 
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7.2 Rozbor vjíždějících vozidel do pěší zóny 

7.2.1 Rozbor podle typu povolení 

U vozidel byla zaznamenávána celá registrační značka, což umožnilo srovnání zaznamenaných vozidel 
s databází povolenek spravovanou Městskou policií. Bohužel v této databázi nejsou vozidla 
s jednorázovým červeným povolením, které není vázáno na RZ. 

V následujících grafech je znázorněn podíl vozidel s povolením a bez povolení podle zmíněné 
databáze. Po celý den vjíždí do zóny více než polovina vozidel bez povolení MěÚ. Zbylá vozidla mají 
buď jednorázové červené povolenky anebo vjíždí do zóny bez povolení. 

Podle vyjádření velitele Městské policie by v turistické sezóně měl být počet aut s jednorázovou 
červenou povolenkou okolo 100 vozidel denně. Počet aut vjíždějících do pěší zóny zcela bez povolení 
může tedy být až několik set denně. 

 

Obrázek 12 Počet aut vjíždějících do pěší zóny s povolenkou MěÚ 

Tabulka 2 Vjíždějící vozidla podle druhu  

účel typ 6:00-18:00 6:00-10:00 10:00-18:00 

trvale bydliště žádající osoby A 156 68 88 

trvale bydliště žádající osoby A 
5 2 3 

užívání vlastní nemovitosti B 

trvale bydliště žádající osoby A 
9 7 2 

jiné užívání nemovitosti, nájemní prostor C 

užívání vlastní nemovitosti B 96 43 53 

užívání vlastní nemovitosti B 
26 10 16 

jiné užívání nemovitosti, nájemní prostor C 

jiné užívání nemovitosti, nájemní prostor C 104 52 52 

jiné užívání nemovitosti, nájemní prostor C 
23 13 10 

ostatní (taxi, dlouhodobé opravy, shuttle a jiné) D 

ostatní (taxi, dlouhodobé opravy, shuttle a jiné) D 140 48 92 

žlutá povolenka 38 10 28 

Celkový součet 597 253 344 
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7.2.2 Rozbor podle provozovatele vozidel 

Dále byli v databázi povolenek vyhledáni provozovatelé konkrétních vozidel, což umožňuje 
kvantifikovat vjezdy jednotlivých podnikatelských subjektů. Největší počet zaznamenaných vjezdů za 
dobu průzkumu vykazují společnosti provozující vozidla TAXI – Green taxi a TAXI Vojtěch Němec. 
Následuje firma Bohemia Properties, která v pěší zóně provozuje 2 hotely, CK SHUTTLE a Petr Janota 
– majitel společnosti Vltava sport service. 

Tabulka 3 Četnost vjezdů podle provozovatele vozidel- nejvyšší počty na provozovatele 
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C CD D A AC AB B BC 

TAXI GREEN     57             57 

TAXI Němec Vojtěch     33             33 

BOHEMIA PROPERTIES             25     25 

CK SHUTTLE   23               23 

Janota Petr       22           22 

UNIOS               16   16 

ZLATÝ ANDĚL             16     16 

MACTRA             13     13 

TAXI Růže     10             10 

STATNÍ OBLASTNÍ ARCHÍV 9                 9 
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8  HLAVNÍ PROBLÉMY STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Vysoká intenzita pěší i motorové dopravy 

Vzhledem ke stísněným šířkovým poměrům a křivolakým uličkám není prostor pěší zóny vhodný pro 
provoz vysokých intenzit automobilové dopravy. V kombinaci s velkým počtem turistů (nezřídka 
početných organizovaných skupin) dochází ke konfliktním situacím, kdy dochází k vzájemnému 
omezování účastníků provozu. 

Průjezd vozidel přes pěší dopravou zatížený Lazebnický most 

Lazebnický most přes Vltavu je důležitou spojnicí mezi severní částí pěší zóny (Latránem) se vstupem 
na krumlovský zámek a centrální částí soustředěné kolem náměstí Svornosti. Vzhledem ke svojí 
poloze je nejzatíženějším profilem města z hlediska pěší dopravy. Z mostu je také dobrý výhled na 
plášťový most a turisté se zde často i v organizovaných skupinách zastavují a most blokují. 

Není možné most uzavřít, jelikož vozidla legálně přijíždějící do dolní části jednosměrné ulice Latrán se 
nemohou otočit a vrátit se k Budějovické bráně. Šířkové poměry toto neumožňují, i kdyby byla ulice 
zobousměrněna. 

Velký počet shuttlebusů na hranicích i uvnitř zóny 

Tzv. shuttlebusy dopravující turisty do centra Českého Krumlova zastavují uvnitř pěší zóny (vjíždí do ní 
legálně na základě povolení) i na jejích hranicích a blokují tak ulice. Ve velké míře se toto děje 
například na hranici pěší zóny v ulici Horní. 

Chybějící kontrola nad jednorázovými povoleními pro vjezd vydávanými hotely 

Provozovatelé ubytovacích zařízení si u městské policie nakupují jednorázové povolenky k vjezdu do 
pěší zóny, které pak dávají svým klientům, čímž legalizují jejich vjezd do pěší zóny. Na rozdíl od 
ostatních povolení není kontrola nad jejich počtem, což neumožňuje regulovat množství vozidel 
uvnitř pěší zóny. 

Chybějící kontrola oprávněnosti vjezdů do pěší zóny 

Vozidla vjíždějí do pěší zóny, aniž by byla kontrolována legálnost jejich vjezdu. Městská policie nemá 
kapacitu na systematickou kontrolu povolenek vjíždějících vozidel a namátkové kontroly nejsou 
vzhledem k velké fluktuaci vozidel (především turistů) efektivní. 

Nepřehledný dopravní prostor v oblasti náměstí Svornosti 

Na náměstí Svornosti není jednoznačné, zda mohou motoristé využívat celou plochu náměstí, nebo 
jen některé dlažbou vyznačené koridory. Na náměstí se také ve velké míře parkuje (legálně i ilegálně), 
což mimo jiné narušuje vysokou architektonickou hodnotu celého náměstí.  

8.1 Parkování 

I přes zákaz stání mimo malý počet vyhrazených stání mnoho vozidel v pěší zóně stojí mimo 
vyhrazená stání po dlouhou dobu 

Při terénních šetřeních bylo zaznamenáno velké množství ilegálně stojících vozidel. Jednalo se 
o turisty, ale také o zásobovací vozidla mimo povolenou dobu. Velké množství nelegálně parkujících 
vozidel bylo zaznamenáno například v ulicích Horní, Latrán nebo na náměstí Svornosti 

Po většinu dne jsou plně obsazená všechna parkovací místa v pěší zóně 

S předchozím bodem úzce souvisí velká vytíženost legálních parkovacích ploch uvnitř zóny, takže 
přijíždějící vozidla nemají ani jinou možnost než parkovat ilegálně. 
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9  NÁVRH ŘEŠENÍ MANAGEMENTU DOPRAVY PĚŠÍ ZÓNY 

9.1 Úvodní informace 

Hlavním podnětem pro zpracování tohoto návrhu je skutečnost, že v oblasti pěší zóny v centru města 

Český Krumlov je žádoucí omezit počty vjezdů motorových vozidel v době od 10:00 do 19:00 hodin. 

Návazně na zpracování komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov, kterou zadalo město 

Český Krumlov v roce 2016, je tedy třeba zaměřit se i na možnosti managementu dopravy pěší zóny 

v předmětné oblasti. 

9.2 Nastavení režimu pěší zóny 

Nastavení režimu povolení vjezdu do pěší zóny vychází z politického rozhodnutím vedení města, 

které je formulováno formou usnesením nebo vyhlášky. Silniční správní orgán v souladu 

s nastaveným režimem stanoví dopravní značení. Nastavený režim musí z právních i praktických 

důvodů splňovat některé náležitosti: 

 Musí být umožněn celodenní přístup vozidlům IZS, havarijních čet, technických služeb, 

městské Policie, městského úřadu a vozidel držitelů ZTP. 

 Je třeba řešit vjezd vozidel svatebčanů.  

 Musí být umožněn přístup k objektům osobám s trvalým pobytem uvnitř pěší zóny (ne 

osobám blízkým bydlícím jinde). Lze doporučit zachování celodenního přístupu na základě 

dlouhodobého povolení (dnešní zelené povolení). Seznam oprávněných vozidel (whitelist) 

může obsahovat např. jedno vozidlo na obyvatele, toto vozidlo lze snadno vyměnit, např. 

jednou za 24 hodin, je možné povolit i registraci např. 2 vozidel (majitelé ještě většího počtu 

vozidel již obvykle spadají do kategorie podnikatelů). Pokud by se na politické úrovni 

dohodlo, že by vjezd trvale bydlících a majitelů nemovitostí měl být omezen na období 19 – 

10 hodin, lze jej vyřešit povolením vjezdu dopravní obsluze, vjezdy mimo tuto dobu by se 

řešily dočasným jednorázovým povolením. 

 Musí být řešen nepřetržitý vjezd osobám pečujícím o bezmocné či přestárlé osoby s trvalým 

pobytem. 

 Musí být umožněn nepřetržitý vjezd vozidlům dlouhodobě poskytujícím služby subjektům 

v  pěší zóně, jako např. svoz domovního odpadu, údržbu veřejného osvětlení (dnes modré 

povolení). 

 Musí být umožněn přístup k objektům osobám vlastnícím nemovitost uvnitř pěší zóny (ne 

osobám blízkým bydlícím jinde) a osobám, která mají nemovitost v pronájmu pro 

podnikatelské účely, v tomto případě však lze doporučit přístup časově omezit, tj. neumožnit 

jej v období špičky pěšího provozu. Optimálně by byl přístup umožněn v období 19 – 10 

hodin, což lze vyřešit povolením vjezdu dopravní obsluze, vjezdy mimo tuto dobu by se řešily 

dočasným jednorázovým povolením. Technicky je možné i povolit přístup, např. již od 17 

hodin, nebo celodenně, potom by se musela vydávat dlouhodobá povolení a vytvořit seznam 

oprávněných vozidel (whitelist).  

 Musí být umožněno zásobování provozoven, nemusí být však celodenní, dnešní pravidlo 

s povolení od 19 do 10 hodin je vhodné a funkční, zásobování přes poledne ve skutečnosti 

není v Pravidlech a je možné je odstranit i z dopravních značek, v té době již jsou kolize se 

silným pěším provozem nevyhnutelné. Výjimečné potřeby jsou řešitelné dočasným 

jednorázovým povolením. 
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 Pro taxislužbu (ne vozidla Uber), shuttly (smluvní přeprava osob), ale i pro zásilkové služby, 

poštovní služby atp., která jsou součástí dopravní obsluhy, může platit režim s povoleným 

přístupem jen od 19 do 10 hodin, kdy by vjezd dopravní obsluze byl volný bez omezení. 

Pokud by bylo učiněno politické rozhodnutí o jiném rozsahu omezení, či žádném omezení, 

bylo by potřebné buďto vozidla vložit do seznamu oprávněných vozidel (whitelist), nebo 

využívat „otevřených“ dočasných povolení, nebo umožnit operativní on-line výdej dočasných 

povolení. V případě povolení vjezdu mezi 10 a 19 hod. lze doporučit vjezdy vozidel pro 

přepravu osob zpoplatnit. Zpoplatnění není příliš vhodné pro zásilky, ale povolen 

celodenního provozu obvykle vede k využívání těchto služeb k jinak nepovolenému 

zásobování prodejen, proto by mělo být časově omezeno, může být také motivační 

zpoplatněním směrovat zásilkové služby do bezplatného období 19 – 10 hod. 

 Musí být přiměřeným způsobem zajištěna obsluha ubytovacích zařízení vlastní dopravou 

hostů (dovoz zavazadel, příp. s možností parkování na pozemku ubytovacího zařízení), 

přístup nemusí být celodenní, příjezd a odjezd hostů je možné řešit jeho omezením na dobu 

19 – 10 hod., nebo vydávat hostům výjimky, které by mohly (a měly) měly být placené. Je 

možné využívat zpoplatněná „otevřená“ dočasná povolení.  

 Obdobný režim je vhodné nastavit pro shuttly, zachovat dnešní volný vjezd není žádoucí, 

režim vjezdu od 19 do 10 hod by postačoval. Výjimky v denní době 10 – 19 hod., pokud 

budou umožněny, by měly být placené, je také možné je umožnit jen v případě cesty do 

ubytovacího zařízení, ne všem návštěvníkům. Zpoplatnění vytvoří tržní princip, kdy 

provozovatelé nabídnou levnější dovoz k vjezdu do pěší zóny nebo dražší k hotelu (stejně to 

činí v rakouském Hallstattu). 

 Z výše uvedeného právní rozboru vyplývá, že není výslovně stanoven nárok na nepřetržitý 

přístup k objektu v rámci institutu obecného užívání veřejné komunikace, majiteli či nájemci 

však nesmí být zabráněno objekt užívat, omezení, které je na něj uplatněno, musí rozumné 

užívání umožnit. 

 Z právního rozboru též vyplývá, že neexistuje žádná skupina osob (např. však fyzické osoby 

mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé 

těchto osob a jejich děti), která má nárok na povolení k vjezdu nepřetržitě anebo má právní 

nárok na výjimku. Uvedená skupina má však nárok na bezplatné vydání povolení k vjezdu, 

pokud nastavená pravidla takové výjimky umožní vydávat. Povolení k vjezdu pro všechny 

ostatní žadatele může být zpoplatněno až do výšky 200 Kč denně na jedno vozidlo.  

 Pokud režim nepřipouští udělování výjimek v některém časovém období, nelze je vydávat, 

pokud je naopak vydávání výjimek umožněno, je v praxi vydána výjimka každému, kdo o ni 

požádá a prokáže, že ji potřebuje, příslušný úřad (dispečink Městské policie) v praxi nemůže 

posuzovat pravdivost prohlášení či míru potřebnosti vjezdu. Je možné např. omezit vydávání 

dlouhodobých povolení jen na trvale bydlící a vše ostatní řešit jen dočasnými povolenkami, 

ty mohou být vydané na konkrétní den a vozidlo, nebo „otevřená“, s tím že se uplatní 

pomocí webového portálu. Pro vjezd k ubytovacím službám, taxislužby, shuttly apod. lze 

doporučit zpoplatnění, to je možné i u poštovních a zásilkových služeb, zde by však mohlo 

být určitou diskriminací příjemců zásilek. 

 Režim tzv. bílých povolení doporučujme zrušit, všechny oprávněné potřeby mohou být 

řešeny na základě dočasných povolení odůvodněných potřebou vjezdu. 

 Možné skupiny s povoleným vjezdem s využitím technického zařízení: 

o Vozidel IZS, havarijních čet, odvozu odpadů údržby, městského úřadu, pečovatelů, 

ZTP a jejich průvodců – na základě seznamu (whitelist) 
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o Vozidla trvale bydlících, případně i majitelů a nájemců nemovitostí, s dlouhodobým 

povolením uvedená na seznamu (whitelist) 

o Vozidla svatebčanů, jejichž RZ byla vložená na webový portál 

o Vozidla, jimž bylo vystaveno dočasné povolení k vjezdu, držitel povolení bude 

oprávněn vložit RZ do webového portálu (dnešní žlutá povolení) 

o Vozidla hostů, taxislužeb či shuttlů, která v souladu s pravidly využijí „otevřená“ 

jednodenní povolení, měla by být zpoplatněna a zařízení, které hostovi umožní 

vjezd, příp. provozovatelé služby, vloží RZ do webového portálu 

Je technicky možné vydat dlouhodobá povolení k vjezdu, dočasná povolení k vjezdu a „otevřená“ 

povolení k vjezdu (dnešní červená povolení). Dočasná a „otevřená“ povolení mohou být zpoplatněna. 

Pokud budou dočasná povolení zpoplatněna, musí mít celodenní platnost. Bezplatná dočasná 

povolení (např. dnešní vjezdy např. se zbožím, dnes žlutá povolení)) mohou být jednorázová. 

Konkrétní vozidlo, které možnost vjezdu využije, bude zadáno prostřednictvím webového portálu 

držitelem povolení, který získá potřebná oprávnění k vkládání dat do webového portálu (login 

a heslo). Nastavení režimu může být libovolné, od dnešního rozsahu, kdy povolení dostává prakticky 

každý, kdo je potřebuje (skutečný režim se tedy spíše blíží režimu dopravní obsluhy po celý den se 

zásobováním omezeným na období 19 – 10) po omezení vjezdu všem mimo zvláštní skupiny typu IZS, 

technické služby, městský úřad, ZTP a trvale hlášení s dlouhodobým povolením. Vše ostatní by bylo 

řešeno dočasnými povoleními. V prvním případě však bude ve výsledku počet vjezdů a výjezdů do 

pěší zóny nižší jen o zcela neoprávněné vjezdy a to za cenu provozování systému, které s sebou nutně 

nese provozní náklady. Zpracovatel doporučuje spíše spojit instalaci technického zařízení 

s nastavením režimu, který povede k většímu zklidnění, tzn., omezí možnosti vjezdu také osobám, 

které dnes požívají práva vjezdu po celý den, omezení může zahrnovat zákaz vjezdu hotelových 

hostů, shuttlů a taxi od 10 do 19 hodin nebo zpoplatnění vjezdu a určité omezení vjezdu majitelům 

nemovitostí (bez trvalého pobytu) a podnikatelům využívajícím objekty v centru. Tento režim, byť v 

Českém Krumlově nezvyklý, je zcela běžný ve všech pěších zónách a je možné jej nastavit na celé 

období 10 – 19 hodin nebo na jeho část, kdy by např. dlouhodobá povolení k vjezdu mohla být 

vydávána na dobu 17 – 19 hod. Nutné vjezdy, např. majitelů nemovitostí, lze řešit jednoduchým 

vydáváním dočasných výjimek. Na období 19 – 10 hod. naopak doporučujeme nastavit volnější režim 

s povolením vjezdu pro dopravní obsluhu. Výhodou shody časového období s uzavírkou vjezdu pro 

zásobování se zákazem pro dopravní obsluhu a jejího povolení přes noc je fakt, že povolenky nemusí 

být téměř vůbec potřebné. Režim zákazu vjezdu by se týkal i vozidel taxi (i zde je možné pracovat 

s „otevřenými“ zpoplatněným výjimkami, které si potom taxi vyúčtuje od zákazníků). 

Dále zpracované technické řešení je navrženo pro případ povolení vjezdu dopravní obsluze včetně 

zásobování od 10 do 19 hodin (bez nutnosti žádat o povolení) a omezení vjezdu od 10 do 19 jen na 

vozidla, která mají vydáno trvalé nebo dočasné povolení k vjezdu vystavené na konkrétní registrační 

značku vozidla (nebo „otevřené“ povolení, které oprávněná osoba zaregistruje na webovém portálu). 

Systém je však flexibilní a umožní jednoduchým nastavením ošetřit jakoukoli kombinaci výše 

uvedených režimů. 

Hranice pěší zóny zůstávají zachovány ve stávajícím stavu u značek IZ6a („Pěší zóna“) a IZ6b dojde 

k úpravě v dolní části značky, která je určena pro „Text“. Je možné stávající formáty tabulí IZ6a a IZ6b 

možné nahradit za menší formáty tabulí. 
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9.1 Technické řešení 

V rámci lokality je z pohledu technologií uvažováno osazení zábranového systému v podobě 

výsuvného sloupku se čtením RZ (ANPR) na všech vjezdech a umístění výsuvného sloupku s detekcí 

vyjíždějících vozidel (např. pomocí indukčních smyček) na všech výjezdech z lokality. V případě 

požadavku na monitorování i výjezdových profilů z oblasti pěší zóny je systém možno doplnit 

o samostatné ANPR kamery na všech výjezdech. Přehled jednotlivých profilů je uveden v následující 

tabulce. 

Tabulka 4 Přehled vjezdových a výjezdových profilů 

Profil Vjezd Výjezd Poznámka 

Latrán Zábranový systém s ANPR Zábranový systém s detekcí Samostatný sloupek pro vjezd i 
výjezd 

Horní brána Zábranový systém s ANPR X Jednosměrná komunikace 

Linecká Zábranový systém s ANPR Zábranový systém s detekcí Samostatný sloupek pro vjezd i 
výjezd 

Jiné vjezdy do centra by byly fyzicky znemožněny. 

Výchozím bodem je návrh technické podstaty řešení, včetně provedení ex-ante hodnocení dopadů 

plynoucích z jeho uvedení do praxe. Základní parametry systému směřují k nastavení pravidel 

zamezujících vjezd vozidel, kterým nebylo vydáno povolení k vjezdu motorovým vozidlem do pěší 

zóny v historické části města (dále jen povolení), a to zejména v době od 10:00 do 19:00 hodin, kdy je 

oblast pěší zóny charakterizována vysokou koncentrací turistů a návštěvníků historického centra 

města. Dále je v tuto dobu žádoucí i omezení, resp. regulace vjezdu vozidel taxislužeb, shuttle-busů a 

hostů ubytovacích zařízení do této vymezené oblasti dopravy v klidu. 

Výstupem návrhu jsou níže uvedené základní parametry možného řešení, které jsou dále 

rozpracovány, a v případě realizace systému z nich bude vycházet komplexní návrh celého systému.: 

 Omezení vjezdu do dopravně omezené zóny v době od 10:00 do 19:00 hodin prostřednictvím 

zábranového systému v podobě výsuvných sloupků a webového portálu pro jeho 

management. 

 Pro registraci na portále pro vjezd do této oblasti bude v první fázi nutná registrace (vozidla 

taxislužby/shuttle-busů by např. musela splňovat registraci/vyhlášku/licenci). 

 Vjezd do oblasti pro dopravní obsluhu v době od 19:00 do 10:00 hodin bez omezení. V době 

od 10:00 do 19:00 hodin pak umožněn pouze vyhláškou definovaným skupinám na základě 

rozpoznání registrační značky, popřípadě manuálním zásahem operátora dispečinku Městské 

policie Český Krumlov. 

 Vjezd vozidlům taxi / shuttle-bus jedoucím pro zákazníka / se zákazníkem / dopravní obsluha 

s dočasným povolením bude umožněn na základě rozpoznání registrační značky vozidla, 

kterou má pro oblast registrovanou na příslušném portále. 

 Zvláštní skupiny, rezidenti či abonenti pro danou oblast budou mít v případě potřeby svou RZ 

registrovanou trvale (s možností její změny např. 1x za den přes webové rozhraní). 

 V dané oblasti budou/nebudou existovat plochy pro odstavení vozidel taxislužeb (stanoviště 

pro vozy taxislužby budou v provozu pouze v době od 19:00 do 10:00 hodin), parkování bude 
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dostupné v zónách pouze pro rezidenty, z nich přednostně řidičům-držitelům průkazu ZTP. 

Návštěvnické zóny parkování se ve sledované oblasti nenachází. 

 Výjezd z dopravně omezené zóny není omezen žádným způsobem. Výjezdový 

sloupek/sloupky se bude aktivovat automaticky pouze na základě detekce vozidel (např. 

indukční smyčkou), kdy nebude pro tyto účely probíhat ověřování RZ vozidla. 

 Výsuvné sloupky budou splňovat základní bezpečnostní/antiteroristické požadavky a ve všech 

profilech vjezdu budou doplněny bezpečnostními sloupky pevnými/statickými, aby v případě 

bezpečnostních rizik bylo možno zabezpečit vjezd do řešené oblasti, která je charakteristická 

vysokou koncentrací obyvatel. 

Návrh umístění vjezdových a výjezdových profilů je v souladu s koncepcí dopravy v klidu na území 

města a jsou tak respektovány v současné době platné dopravně-organizační opatření. 

I z pohledu bezpečnostních aspektů jsou navržené lokality pro umístění výsuvných sloupků 

přijatelné a je tak možno vyhnout se zásadnějším změnám v organizaci dopravy. 

Variantní řešení vycházející z návrhu umístění sloupků hlouběji do hranice pěší zóny se jeví jako 

problematické z dopravně-inženýrského hlediska, a to zejména z důvodu, že v případě zajetí 

vozidla nesplňujícího pravidla pro vjezd hlouběji do oblasti dopravy v klidu je v úzkém uličním 

profilu znemožněn jeho návrat resp. otočení. V tomto případě by bylo nutné realizovat tzv. 

přednávěst v podobě předsazené ANPR kamery a proměnné dopravní značky (PDZ). Při detekci 

vozidla bez povolení by v době aktivní regulace došlo k aktivaci výstražných signálů a řidič 

jedoucího vozidla, kterému je upozornění určeno, měl dostatečný čas a prostor bezpečně 

odklonit směr jízdy od vjezdu do prostoru regulovaného profilu. 

Hranice oblasti, včetně umístění navrhovaných vjezdů, jsou patrné z následující mapy. 

 

Obrázek 13 Hranice pěší zóny s vyznačenými vjezdy 
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9.2 Účel návrhu 

V souladu s výše uvedeným je účelem tohoto návrhu nastavení základních parametrů systému 

managementu dopravy v oblasti pěší zóny v centru města Český Krumlov. 

Navazuje na základní parametry a pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do pěší zóny ve městě 

Český Krumlov (platnost od 3. ledna 2011) a klade si za cíl nastavení podmínek pro budoucí realizaci 

zábranového systému v podobě výsuvných sloupků se čtením RZ (ANPR) a to jak z pohledu technicko-

technologického, tak i dopravně-inženýrského. Ve věcné rovině se tak návrh zaměřuje zejména na 

problematiku: 

 Zábranového systému s funkcí automatického rozpoznání RZ; 

 Portálu pro registraci vozidel taxislužby, shuttle-busů, rezidentů, abonentů či dalších skupin 

(např. vozidla společnosti Služby města Český Krumlov s.r.o. - SMČK, jiné vozy městských 

organizací), vyhodnocení vjezdů, komunikace s návaznými prvky systému apod.; 

 Procesního modelu zastřešujícího všechny potenciálně dotčené uživatele a subjekty. 

V souladu se zadáním bude uvažován režim fungování od 10:00 do 19:00 hodin. Nicméně systém je 

navržen tak, aby bylo možno režim fungování při změně pravidel jednoduše přenastavit. 

V případě požadavku, resp. potřeby, pak systém bude přes webové rozhraní, příp. mobilní aplikaci, 

umožňovat platby za zpoplatněný vjezd do pěší zóny prostřednictvím např. elektronické peněženky, 

premium SMS, apod. 

Z důvodu charakteristiky řešené lokality představující typické místo s vysokou koncentrací obyvatel 

bude navrhovaný zábranový systém muset splňovat, kromě dopravně-regulačního, i aspekt 

bezpečnostní a výsuvné, případně i doplňující pevné sloupky, resp. patníky, budou muset mít splněnu 

certifikaci min. na odolnost vůči projetí pro vozidla o hmotnosti 7 500 kg (dříve 6 800 kg) při rychlosti 

50 km/h.  

Ze směrového dopravního průzkumu vyplývá, že průměrné hodinové intenzity mezi 6:00 až 

18.00 hod. se na řešených profilech pohybují do 100 vozidel za hodinu, špičkové intenzity pak do 160 

vozidel za hodinu. Pro tyto hodnoty je možno využít jak standardní výsuvné sloupky, resp. patníky, 

tak i požadované bezpečnostní, resp. protiteroristické, certifikované sloupky s odolností vůči projetí 

pro vozidla o hmotnosti 7 500 kg při rychlosti 50 km/h, neboť celkový počet vysunutí sloupku, vč. 

jeho rychlosti bude odpovídat technickým specifikacím a s tím souvisejícím záručním podmínkám 

výrobců výsuvných bezpečnostních sloupků. 

9.3  Funkční požadavky a parametry 

Následující kapitola obsahuje specifikaci minimálních funkčních požadavků kladených na systém 

regulace vjezdu. Požadavky byly sestaveny na základě definování reálných potřeb a cílů subjektů, 

které budou systém využívat. Systém byl navržen i s ohledem na možnost jeho použití na více 

lokalitách při současném nastavení individuálních pravidel vjezdu.  

V úvodní části kapitoly funkčních požadavků je definován základní funkční koncept, který přehledným 

způsobem představuje cílový stav systému z pohledu high-level funkční architektury. Dále jsou 

definovány uživatelské role a představeno funkční schéma pro režim 10:00-19:00.  

V rámci funkčního konceptu byly definovány jednotlivé funkce a makrofunkce systému, jejichž 

základní popis je uveden v dalších podkapitolách. 
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V rámci návrhu procesního modelu je pak popsán koncept udílení povolení vjezdu s vazbou na 

sestavení seznamu RZ vozidel s oprávněním k vjezdu do oblasti (tzv. whitelistu). 

9.3.1 Základní funkční model 
Z pohledu funkční architektury byly definovány základní sady funkcí, kterými by měl budoucí systém 

disponovat. Jedná se o  

 Regulační funkce – představují klíčovou část systému managementu regulace vjezdu, včetně 

možnosti bezpečnostního/nouzového výsuvu sloupků. Jedná se o soubor funkcí, které 

reflektují potřeby související s nastavením pravidel provozu systému ve smyslu např. jeho 

provozní doby, zajištění vjezdu vozidel s oprávněním prostřednictvím vydání povolení na RZ 

vozidla a v neposlední řadě o kontrolní mechanismy v podobě dokumentace vjezdu a hlášení 

systémem identifikovaných nepravidelností provozu.  

 Provozní funkce – tato sada funkcí bude umožňovat budoucímu správci/provozovateli 

systému dohled nad technologiemi umístěnými na infrastruktuře, vzdáleně k nim přistupovat 

a ovládat. 

 Statistické funkce – budou umožňovat dlouhodobé vyhodnocení provozu systému jak 

z pohledu regulačního a dopravního, tak z pohledu jeho provozních stavů. Výstupy statistik 

pak mohou sloužit jako podklad pro úpravu parametrů jednotlivých regulačních funkcí. 

 Systémové funkce – soubor funkcí určených pro potřeby administrátora systému, který jejich 

prostřednictvím bude spravovat přístup k částem systému pro uživatele prostřednictvím 

správy uživatelských účtů a na systémové úrovni bude moci integrovat nová zařízení včetně 

jejich přiřazení ke geograficky definovatelným lokalitám. 

Jednotlivé funkce budou k dispozici oprávněným uživatelům prostřednictvím webového rozhraní, 

respektive ve formě reportů. Schéma funkčního konceptu je znázorněno na následujícím schématu. 
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Obrázek 14  Funkční koncept systému 

Podoba funkčního modelu vychází z parametrů současné koncepce dopravy v klidu na území města 

a platných dopravně-organizační opatření, zejména z časově omezeného režimu pro vozidla 

zásobování a dopravní obsluhy pouze v době 10:00 až 19:00 hod. V tomto režimu nemusí být vjezd 

těchto typů vozidel řešen, protože zajištění zásobování, resp. dopravní obsluhy území se předpokládá 

v době, kdy budou výsuvné sloupky zasunuty (tj. před 10h a po 19h).  

Pro tento režim pak byly rámci návrhu systému definovány následující uživatelské role: 

 MÚ/MP Český Krumlov – Představuje primárního uživatele systému z hlediska jeho správy 

a šíře využívání funkcí. Role je rozdělena do dvou úrovní dle rozsahu funkcí, které budou 

k dispozici. 

 Běžný uživatel – Bude mít k dispozici regulační, provozní a statistické funkce v rozsahu, který 

je upřesněn v rámci popisu jednotlivých funkcí 

 Administrátor – bude mít navíc k dispozici systémové funkce a vybrané regulační funkce 

 Operátor – Představuje obsluhu systému, která má k dispozici funkce vzdáleného ovládání 

výsuvného sloupku a má prostřednictvím přehledové kamery, případně městského 

kamerového systému (MKS), přehled o situaci v jednotlivých profilech zábranového systému. 

Role může být přiřazena pracovníkovi z řad MÚ Český Krumlov, nebo ideálně z dispečinku MP 

Český Krumlov. 

 Dispečink taxislužby/shuttle-bus – Bude disponovat vlastním účtem v systému, který mu 

umožní registraci povolení/dočasných povolení k vjezdu vozidel taxi/shuttle-bus do dopravně 

omezené zóny, ať už se jedná o zdroj nebo cíl cesty. 
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 Rezidenti – Představuje osoby s trvalým bydlištěm v oblasti pěší zóny. Vytváření 

uživatelských účtů této role se předpokládá na vyžádání a bude realizováno ze strany MÚ/MP 

Český Krumlov. Po přihlášení do uživatelských účtů budou tito uživatelé oprávněni 

zaregistrovat změnu RZ vozidel přiřazených v rámci funkce Správy uživatelských účtů pro 

dočasný vjezd (viz kap. 9.4.3). 

 Abonenti – Představuje vlastníky nemovitostí, podnikatele, instituce se sídlem či 

provozovnou v oblasti pěší zóny. Vytváření uživatelských účtů této role se předpokládá na 

vyžádání a bude realizováno ze strany MÚ/MP Český Krumlov. Po přihlášení do uživatelských 

účtů budou tito uživatelé oprávněni zaregistrovat dočasný vjezd (viz kap. 9.4.3) pro vozidla 

typů přiřazených v rámci funkce Správy uživatelských účtů 

 Místní provozovatelé služeb – Jedná se o firmy a provozovatele hotelů, restaurací, bank 

a další subjekty dlouhodobě poskytující služby v oblasti pěší zóny. Vytváření uživatelských 

účtů této role se předpokládá na vyžádání a bude realizováno ze strany MÚ/MP Český 

Krumlov. Po přihlášení do uživatelských účtů budou tito uživatelé oprávněni zaregistrovat 

dočasný vjezd (viz kap. 9.4.3) pro vozidla typů přiřazených v rámci funkce Správy 

uživatelských účtů - pro Místní provozovatele služeb se bude typicky jednat o vozidla 

návštěvníků (hoteloví hosté apod.) 

V případě budoucích požadavků pak mohou být dále definovány role pro další uživatele, např.: 

 Zásobování – K dispozici může být funkce registrace dočasného povolení vjezdu vozidel typu 

Zásobování (viz kap. 9.4.3). Toto povolení bude podléhat schválení ze strany MÚ/MP Český 

Krumlov nebo Operátora. Zpřístupnění této role pro udílení povolení na veřejné části 

webového rozhraní systému bude podléhat nastavení v rámci funkce Správa uživatelských 

účtů. 

 Návštěvníci – K dispozici bude funkce registrace dočasného povolení vjezdu vozidel typu 

Návštěvníci (viz kap. 9.4.3). Toto povolení bude podléhat schválení ze strany MÚ/MP Český 

Krumlov nebo Operátora. Zpřístupnění této role pro udílení povolení na veřejné části 

webového rozhraní systému bude podléhat nastavení v rámci funkce Správa uživatelských 

účtů. 

Na funkční koncept na úrovni high-level architektury pak dále navazuje specifické funkční schéma. 

Schéma prezentuje vazby mezi back-endem (serverová část systému), uživateli systému, 

řidiči/provozovateli vozidel a HW částmi front-endu v podobě technologického celku zábranového 

systému výsuvného sloupku s ANPR kamerami (případně návěsti/přednávěsti s PDZ v případě jejich 

realizace v rámci systému, např. při umístění sloupků hlouběji do hranice pěší zóny). V souladu 

s provedením  
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Obrázek 15  Funkční schéma – režim 10:00-19:00 

Návrh režimu 10:00 - 19:00 hod zahrnuje 3 uživatelské role, konkrétně se jedná o Dispečink 

taxi/shuttle-bus, MÚ/MP Český Krumlov, a Operátor. Jak již bylo zmíněno, koncept vychází 

z předpokladu, že běžná dopravní obslužnost území může být realizována mimo regulovanou dobu. 

Vjezd v regulované době je třeba zajistit těmto skupinám/typům vozidel: 

 Vozidla s povolením k vjezdu – na základě dlouhodobého povolení 

 Taxi/Shuttle-bus – na základě dlouhodobého/dočasného povolení 

 Městské služby – na základě dlouhodobého povolení nebo prostřednictvím Operátora 

 IZS, Městská policie, ZTP – na základě dlouhodobého povolení nebo prostřednictvím 

Operátora 

 Služby odstraňující havárie – primárně prostřednictvím Operátora, 

 Další – primárně prostřednictvím Operátora, variantně po schválení ze strany MÚ/MP Český 

Krumlov. 

Systém je navržen tak, aby v případě potřeby bylo možné režim 10:00 - 19:00 libovolně rozšířit o další 

uživatelské role, např. Zásobování nebo Návštěvníci, s registrací dočasného povolení k vjezdu. 

Charakteristiky jednotlivých typů vozidel a předpokládaná výchozí omezení jejich vjezdu jsou 

uvedeny v následujícím přehledu: 

 Vozidla taxislužeb/shuttle-bus – Cílem je regulace vjezdu a pobytu těchto vozidel ve smyslu 

omezení jejich výskytu v dané oblasti na dobu nezbytně nutnou, tedy pro nástup / výstup 

zákazníka. 

 Vozidla s povolením k vjezdu – Rezidenti, Abonenti, Místní provozovatelé služeb. 

o V oblasti jsou vydány povolenky max. 300 osobám nahlášeným k trvalému pobytu 

(celkem 600 povolenek) a v uličním prostoru se zde nachází přibližně 30 parkovacích 

míst pro rezidenty. Řádově se tedy bude jednat o desítky až stovky vozidel této 
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skupiny, které budou hranice oblasti přejíždět na denní bázi. Zavedení dopravně 

omezené zóny se tohoto typu vozidel nedotkne, tzn., že jim bude umožněn vjezd 

a výjezd v kteroukoliv denní dobu. 

o V oblasti jsou vydány povolenky max. 300 vlastníkům nemovitostí nebo nájemcům 

nemovitostí či nebytových prostor – celkem 550 povolenek. 

o Firmy a provozovatelé hotelů, restaurací, bank a další subjekty dlouhodobě 

poskytující služby, o které má město zájem, v oblasti pěší zóny, tj. místní 

provozovatelé služeb, si mohou zažádat o povolenku. Přestože se v oblasti 

nevyskytují návštěvnická parkovací stání, bude nutné umožnit vjezd i této skupině 

pro případy, kdy budou parkovat např. v neveřejných prostorách. Vzhledem 

k přítomnosti hotelových/ubytovacích zařízení v oblasti a existenci soukromých ploch 

využitelných pro parkování je žádoucí umožnit vjezd do oblasti také např. hotelovým 

hostům.  Toto může být zajištěno formou dočasných povolenek, jako u vozidel taxi a 

shuttle-bus. 

 Městské služby – Výkon činností vozidel městských služeb (např. vozidla společnosti Služby 

města Český Krumlov s.r.o. - SMČK, jiné vozy městských organizací, příp. vozidel městské 

hromadné dopravy Český Krumlov apod.) je prováděn v různých denních dobách. Vjezd do 

oblasti se ve výchozím nastavení předpokládá v časově neomezeném režimu, který však 

může být nastavením pravidel vjezdu časově omezen (viz kap. 9.4.1). 

 Vozidla IZS a Městské policie – Vozidlům integrovaného záchranného systému (záchranná 

služba, hasiči, policie) a MP Český Krumlov je nezbytné umožnění vjezdu do regulované 

lokality po celou denní dobu ať již na základě RZ uložené ve whitelistu, nebo vzdáleným 

vpuštěním přes Operátora. 

 Vozidla služeb odstraňující havárie – Jedná se např. o vozidla odstraňující havárie na 

inženýrských sítích (voda, plyn apod.). Vjezd těchto vozidel, který bude umožněn 

prostřednictvím Operátora, se předpokládá jen ve výjimečných případech. 

 Další – Vozidla mimo vyjmenované, např. osoby hodné zvláštního zřetele atd., jejichž vjezd 

do regulované oblasti bude řešen přes Operátora. 

Běžná dopravní obslužnost území může být díky nastavení pravidel pro omezení vjezdu pouze v době 

od 10:00 do 19:00 hod realizována mimo regulovanou dobu, tj. v době, kdy budou výsuvné sloupky 

zasunuty - před 10h a po 19h. 

Nicméně v případě potřeby bude možné rozšířit funkčnost systému o další typy vozidel, jako jsou 

např. Zásobování, Poštovní služby, atd.: 

 Zásobování – Pro potřeby dopravní obslužnosti hotelů, restaurací, bank a dalších provozů 

v oblasti.  

 Poštovní služby – Umožnění vjezdu vozidel poštovních a balíkových přeprav. 

 Montážní práce / řemeslníci / stěhování apod. – Skupiny vozidel spadající do dopravní 

obslužnosti území, kdy jsou jejich služby poptávány rezidenty, abonenty nebo provozovateli 

obchodů, restaurací apod. 
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9.3.2 Základní procesní model 
Návrh procesního modelu je zaměřen na způsob udílení povolení vjezdu ve smyslu sestavení 

a udržování aktuálně platného seznamu RZ s oprávněním - whitelistu. 

Z potřeb vyplývajících z nezbytnosti zajištění dopravní obslužnosti území a na základě definovaných 

typů vozidel jsou povolení vjezdu do regulované oblasti rozdělena na dva základní druhy z hlediska 

jejich časové platnosti: 

 Dočasné povolení – jedná se o krátkodobé povolení vjezdu vymezené časovým oknem 

(v případě zpoplatnění celodenní)a pravidly, které bude možné definovat v rámci funkce 

Správa pravidel vjezdu (viz kap. 9.4.1). 

 Dlouhodobé povolení – pro vjezdy vozidel nebude potřebná opakovaná registrace, povolení 

bude udíleno především vozidlům bez omezení vjezdu (především vozidla s povolením k 

vjezdu, IZS, Městská policie Městské služby a, atd.) 

Tabulka uvádí návrh přiřazení druhů povolenek pro jednotlivé typy vozidel pro režim platnosti 

regulace 10:00 - 19:00. 

Případný vjezd vozidel bez zaregistrovaného povolení bude v relevantních případech umožněn na 

základě hlasové komunikace s Operátorem prostřednictvím komunikátoru/interkomu na tzv. řídícím 

sloupku zábranového systému. S rostoucím počtem typů vozidel, jejichž vjezd bude regulován, je 

třeba počítat se zvyšujícími se nároky na Operátora. 

Tabulka 5  Návrh možné struktury povolení vjezdu pro jednotlivé typy vozidel 

Typ vozidla Platnost 10:00-19:00 

Dočasná povolenka Dlouhodobá 
povolenka 

Vjezd přes 
Operátora 

Taxi / Shuttle-bus  - - 

IZS, Městská policie, ZTP -  

Poštovní a zásilkové služby  - 

Rezidenti -  -

Abonenti  - - 

Místní provozovatelé služeb    - 

Vozidla odstraňující havárie - -  

Montážní práce / řemeslníci / stěhování / 
apod. 

 - 

Další - - 

 V případě potřeby také:

Zásobování   

Návštěvníci  - 
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Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, dopravní režim má vliv na podobu systému udílení 

povolení vjezdu, kdy je režim 10:00 - 19:00 z tohoto pohledu významně jednodušší, než by byl např. 

režim 24/7. Důvodem je předpoklad obtížného definování okruhu vozidel provádějících zásobování, 

respektive poštovních/balíkových služeb atd. pro režim 24/7, což omezuje možnosti výdeje 

dlouhodobých povolení. 

Vlastní proces registrace RZ do whitelistu budou zajišťovat funkce „Dočasná povolení“ a „Dlouhodobá 

povolení“ ze skupiny Regulačních funkcí. Registrace povolení bude probíhat prostřednictvím 

webového rozhraní ve výchozím stavu ze strany MÚ/MP Český Krumlov a dispečinků taxi/shuttle-bus. 

Udílení dlouhodobých povolenek 

Do kategorie dlouhodobých povolení spadají povolenky, které lze vnímat jako analogické k současné 

době vydávaným dlouhodobým povolením vjezdu do pěších zón MÚ/MP Český Krumlov na základě 

vyplnění papírových formulářů (zelená a modrá povolení). 

Dlouhodobá povolení budou zčásti udílena na základě existujících seznamů a agend. Bude se jednat 

zejména o následující typy vozidel: 

 IZS, Městská policie, Městské služby, ZTP – Do whitelistu budou promítnuty dostupné 

seznamy vozidel uvedených subjektů. Současně s registrací bude těmto vozidlům uděleno 

oprávnění vjezdu a výjezdu ze zóny nezávislé na denní době. Volný průjezd vozidel těchto 

subjektů (včetně těch, která nebudou v dostupných seznamech) bude mimo to zajištěn 

prostřednictvím Operátora. 

 Vozidla s povolením k vjezdu – Do whitelistu budou zahrnuti všichni vlastníci povolení 

k vjezdu do dané lokality, bude se jednat především o rezidenty a povolenky pro místní 

provozovatele služeb. 

 Zásobování, Poštovní služby – V případě potřeby bude možné do whitelistu dlouhodobých 

povolení registrovat vozidla zásobování, poštovních služeb či firem provádějící v lokalitě 

služby a práce v delším časovém úseku, apod., na základě žádostí dotčených subjektů, 

respektive uživatelů z řad místních provozovatelů služeb, firem, rezidentů. Povolenky budou 

podléhat schválení MÚ/MP Český Krumlov, příp. Operátora. 

Udílení dočasných povolenek 

Dočasné povolenky budou přes webové rozhraní udíleny vždy pro určité časové období/okno  

(v  případě zpoplatnění vjezdu vždy na celý den). K udílení dočasných povolenek vozidel taxi/shuttle-

bus budou oprávněni uživatelé role Dispečinku taxislužby/shuttle-bus. Pokud by bylo žádoucí, aby 

MÚ Český Krumlov měl 100% kontrolu nad vozidly taxi/shuttle-bus, je možno podmínit udělení 

dočasných povolenek tzv. předregistrací těchto vozidel. Pokud by se RZ na seznamu nenacházela, 

nebylo by možné registraci dočasného povolení na tuto RZ dokončit. 

Stejný princip, v tomto případě bez předregistrace RZ, je možno využít i pro vozidla Místních 

provozovatelů služeb, zejména hostů hotelových/ubytovacích zařízení. A v případě potřeby bude 

možnost registrovat dočasný vjezd i ze strany dalších uživatelských rolí příslušným vozidlům přes 

jejich webový účet. 

Aktualizace whitelistu 

Logika udílení povolení včetně vazeb na whitelist je prezentována na obrázku níže. Vlastní funkční 

moduly, které jsou blíže popsány v rámci regulačních funkcí (viz kap. 9.4), jsou podbarveny modře. 
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Po přihlášení do webového účtu bude v závislosti na oprávnění uživatele možné registrovat dočasné 

nebo dlouhodobé povolení vjezdu. V souladu s nastavením v rámci funkce Správa pravidel vjezdu 

bude po jeho ověření/schválení RZ vozidla zařazena do whitelistu s případným časovým omezením, 

po jehož uplynutí bude z whitelistu oprávnění vjezdu automaticky odstraněno. Samotná správa 

pravidel vjezdu bude plně pod kontrolou oprávněného uživatele, kterému budou k dispozici funkce 

Hlášení nepravidelností provozu, respektive Statistické funkce jakožto nástroje informační podpory 

pro optimální nastavení pravidel. 

 

Obrázek 16  Schéma aktualizace whitelistu 
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9.4 Regulační funkce 

Regulační funkce zahrnují funkce systému, prostřednictvím kterých bude možné nastavit pravidla 

vjezdu, udělit vlastní povolení a vjezdy dokumentovat. Vzdálené pokyny k zasunutí/vysunutí sloupku 

a aktivace sloupku prostřednictvím klíče, případně tzv. „externí detekce“ budou úkony nadřazené 

běžnému provozu daného nastavením níže popsaných funkcionalit pravidel vjezdu. 

9.4.1 Správa pravidel vjezdu 
Správa pravidel vjezdu bude představovat soubor funkcionalit, které budou k dispozici provozovateli 

systému ve smyslu nastavení časové platnosti regulace vjezdu pro jednotlivé uživatele, resp. typy 

vozidel, doby platnosti dočasných povolení vjezdu, maximální počet vydaných povolení vjezdu, nebo 

bude možné implementovat ověřování předregistrace pro vozidla taxi/shuttle-bus. 

9.4.2 Předregistrace vozidel taxi/shuttle-bus 
Tato funkce může v případě potřeby umožňovat vložení tzv. předregistrací do vnitřních databází 

systémů. Tento proces se bude vztahovat zejména na vozidla taxislužeb/shuttle-bus a bude 

umožňovat pozastavení platnosti předregistrace pro danou RZ vozidla taxi/shuttle-bus a tímto 

způsobem reagovat např. na porušování pravidel vjezdu do lokality. 

9.4.3 Dočasná povolení vjezdu 
V rámci této funkce bude možné udělit dočasné povolení vjezdu na základě vyplnění elektronického 

formuláře. Ve výchozím stavu bude funkce dostupná prostřednictvím webového rozhraní uživatelům 

z řad Dispečinku taxi/shuttle-bus, příp. Místním provozovatelům služeb, a Operátora. Vyplněním 

registrace bude RZ zařazena na whitelist s časovou platností odpovídající nastavení parametrů 

v rámci funkce Správy pravidel vjezdu. 

Pokud bude aktivní funkce ověřování předregistrace vozidel, bude dočasné povolení možné vydat na 

základě identifikátoru RZ pouze vozidlům taxi/shuttle-bus, která jsou předregistrována v databázi. 

9.4.4 Dlouhodobá povolení vjezdu 
Funkce bude umožňovat registraci dlouhodobých povolení, jejichž trvání bude definováno na úrovni 

kalendářních dnů, a na základě identifikátoru RZ bude příslušnému vozidlu umožněn časově 

neomezený počet vjezdů do lokality po dobu platnosti povolení.  

Přes webové rozhraní pro uživatelské role Rezidenti, Abonenti a Místní provozovatelé se předpokládá 

možnost editace základních atributů, jako je např. RZ, a tím bude v případě potřeby umožněn 

zmíněným uživatelům i vjezd jiným vozidlem (náhradním vozidlem při poruše jejich vozidla, atd.). 

9.4.5 Dokumentace vjezdů 
Funkce dokumentace vjezdů bude sloužit k ukládání záznamů o vozidlech, která budou projíždět 

regulovaným profilem zábranového systému. 

9.4.6 Hlášení nepravidelností provozu 
Hlášeny budou všechny systémem identifikované nelegální vjezdy (např. průjezd vozidla profilem bez 

oprávnění v době vysouvání sloupku apod.). Na základě uživatelsky definovatelných parametrů 

mohou být na základě hlášení nepravidelností např. zjištěny opakované vjezdy unikátního vozidla 

vpuštěného Operátorem nebo přes klíč (např. počet vjezdů za den/týden/měsíc) a výstupem 

upozornění může být podnět na vydání dlouhodobého povolení pro vozidlo.  
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9.5 Provozní funkce 

Sada provozních funkcí bude umožňovat sledování provozních stavů technologií umístěných na 

vjezdových/výjezdových profilech osazených zábranovým systémem, případně 

návěstmi/přednávěstmi. 

9.5.1 Hlášení a sledování provozních stavů 
Provozní stav technologií bude průběžně monitorován na úrovni jejich subsystémů, tzn. např. kamer 

a sloupků, např. Online/Offline, Vysunutý/Zasunutý nebo Zapnuté/vypnuté vyhřívání.  

9.5.2 Online přístup ke kamerám 
V rámci této funkce bude v účtu oprávněného uživatele dostupný přenos videosignálu jak 

z přehledové, tak z ANPR kamery. 

9.5.3 Vzdálené ovládání sloupku 
Operátor bude mít oprávnění vzdáleně ovládat sloupek ze svého dispečerského pracoviště, včetně 

hlasové komunikace přes interkom. Sloupek bude možné na každém profilu individuálně 

zasunout/vysunout jak Přímým pokynem s okamžitou účinností, tak Nastavením časového období.  

V případě zhoršené bezpečnostní situace bude mít Operátor možnost nouzového výsuvu sloupků 

a systém tak umožní úplné uzavření oblasti, kdy bude umožněn vjezd pouze pro složky IZS apod., 

resp. výjezd pro evakuaci lidí a vozidel. 

9.6 Statistické funkce 

9.6.1 Regulační statistické funkce 
V rámci statistických funkcí budou zpracovávána a vyhodnocována provozní data a data o průjezdech 

vozidel profily se zábranovým systémem, jako např. Počet aktivací, Způsob aktivace sloupku nebo 

Počty udělených povolení a výstupy budou filtrovatelné podle Lokality, ID zařízení nebo Uživatele 

vydávajícího povolení. 

9.6.2 Provozní statistické funkce 
Sada provozních statistických funkcí umožní dlouhodobě vyhodnocování provozních stavů a 

poruchovosti technologií umístěných na regulovaných profilech.  

9.7 Systémové funkce 

Regulačním, provozním a statistickým funkcím systému budou nadřazeny funkce systémové, které 

budou zajišťovat správu/administraci systému. K těmto funkcím bude mít přístup pouze uživatel 

s administrátorskými oprávněními, tedy oprávněná osoba z MÚ/MP Český Krumlov. 

9.7.1 Správa uživatelských účtů 
Tato funkce zajistí možnost přidávání a odebírání uživatelských účtů umožňujících využívání funkcí 

systému. Na základě kombinace atributu Uživatelská role a Oprávnění uživatele bude možné 

jednotlivým uživatelům zpřístupnit části systému v souladu s popisem funkcí. U přiřazení funkce 

udílení povolenek bude v závislosti na uživatelských rolích, respektive uživatelích možné specifikovat 

seznam typů vozidel, kterým bude možné povolení vjezdu udělit. 

9.7.2 Správa technologií 
Uživateli s administrátorským oprávněním tato funkce umožní přehled o všech integrovaných 

zařízeních, případně rozšiřování systému ve smyslu přidávání nových technologických zařízení. 
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9.7.3 Evidence lokalit s omezením vjezdu 
Tato funkce umožní evidovat (vkládat, upravovat, mazat) v rámci vnitřních databází systému lokality 

s omezením vjezdu (vč. jejich základních parametrů) na území města Český Krumlov. 

9.7.4 Archivace dat 
V rámci této funkce bude možné nastavit základní parametry manuální i automatické archivace 

jednotlivých částí systému, resp. systémem zpracovaných a v interních databázích systému uložených 

dat. Archivace dat musí být realizována způsobem, který umožní využívaní archivů pro potřeby 

statistických funkcí systému bez potřeby jejich manuálního načítání apod. 

 

10 TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU 

Vjezd do lokality bude umožněn v běžném regulovaném provozu na základě ověření rozpoznané RZ 

vozidla vůči aktuálnímu whitelistu. Alternativně bude vjezd možný manuální aktivací přes Operátora, 

přiložením čipové karty (Krumlovská karta, RFID čip, atd.) k detekční technologii na řídícím sloupku 

zábranového systému, případně univerzálním klíčem. Bude zajištěno, aby na základě rozpoznání RZ 

bylo vpuštěno pouze vozidlo s oprávněním vjezdu, respektive pouze vozidlo, kterému průjezd umožní 

operátor. Případný nelegální vjezd bude dokumentován, viz kap. 9.4.5. 

Výjezd z oblasti nebude omezen žádným způsobem - výjezdový sloupek/sloupky se bude aktivovat 

automaticky pouze na základě detekce vozidel (např. indukční smyčkou), kdy nebude pro tyto účely 

probíhat ověřování RZ vozidla. 

 

Obrázek 17  Ilustrační schéma technologií na lokalitě 

 

10.1 Požadavky na technologická zařízení systému 

Zábranový systém by se pak z pohledu zajištění potřebných funkcí v rámci kapitoly 3 měl skládat 
minimálně z následujících technologických zařízení: 

Vjezdový zábranový systém 

- ANPR kamera  

- Přehledová kamera 
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- Výsuvný bezpečnostní sloupek 

- Řídící stojan (interkom, řídící a komunikační jednotka, dvoubarevný semafor, rozhraní 

pro připojení externích detekčních technologií, které budou představovat signálový vstup 

pro aktivaci výsuvného sloupku jako příprava na integraci RFID čteček, Krumlovské karty 

nebo jiných čipových karet) 

- Bezpečnostní detektor (proti vysunutí, když je nad sloupkem nějaké vozidlo/předmět) 

Výjezdový systém 

- Výsuvný bezpečnostní sloupek  

- Detektor pro aktivaci sloupku (např. indukční smyčky) 

Výsuvné, případně i doplňující pevné sloupky, resp. patníky, budou muset mít splněnu certifikaci min. 
na odolnost vůči projetí pro vozidla o hmotnosti 7 500 kg při rychlosti 50 km/h. 

10.1.1 Kamerové technologie 

Požadavky na kamerové technologie jsou uvedeny v dělení pro ANPR kameru detekující a 
rozpoznávající RZ vozidla a přehledovou kameru. 

ANPR kamera pro rozpoznání RZ by měla splňovat minimálně následující parametry: 

 Zachycení 98% nezakrytých a nepoškozených RZ mimo extrémní meteorologické podmínky 

 Úspěšnost detekce minimálně 95% zachycených RZ 

 Rozpoznání RZ včetně zahraničních 

Přehledová kamera pak: 

 Bude monitorovat prostor regulovaného profilu s technologiemi včetně příjezdového 

prostoru u řídícího sloupku 

 Kamery by měly být integrovatelné do městského kamerového systému (MKS) 

10.1.2 Výsuvný sloupek (dopravně regulační/bezpečnostní) 

Navržené varianty omezení vjezdu do pěší zóny spočívají ve využití dopravně regulačních nebo 
bezpečnostních sloupků a s tím související náročnosti zejména stavebních prací. Omezení 
jednotlivých vjezdů dopravně regulačními nebo bezpečnostními sloupky je součástí výkresové 
přílohy.  

Parametry výsuvného sloupku musí být v souladu s TP 142 – Parkovací zařízení. Součástí výsuvného 
sloupku, respektive jeho řídících stojanů bude dvoubarevný semafor informující o možnosti průjezdu, 
Interkom umístěný tak, aby byla hlasová komunikace možná z místa řidiče vozidla, zámek pro 
univerzální klíč, jehož prostřednictvím lze sloupek manuálně ovládat a přípravu např. na integraci 
RFID čteček / Krumlovská karta.  

Dopravně regulační a bezpečnostní pevné i výsuvné sloupky mají výšku 0,60 - 1,20 m. V dnešní době 
je možný výběr vzhledu a tvaru sloupků dle specifických požadavků objednatele, např. i ve formě 
„květináčů“. Základními rozdíly mezi dopravně regulačními a bezpečnostními sloupky je stavební 
náročnost a také rozteč průjezdného profilu mezi nimi. Průjezdný profil mezi dopravně regulačními 
sloupky většina výrobců uvádí 1,5 - 1,7 m. U bezpečnostních sloupků je uváděna vzdálenost 1,2 – 1,5 
m. Celkové situace řešení omezení vjezdů dopravně regulačními nebo bezpečnostními sloupky jsou 
uvedeny ve výkresových přílohách tohoto dokumentu. 

Technické parametry bezpečnostního výsuvného sloupku by měly splňovat minimálně následující: 

 Doba vysunutí/zasunutí/cyklu: propustnost profilu minimálně 3 vozidla za minutu 

 Výška: 600 – 1100 mm 
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 Šířka: 200 – 500 mm 

 Certifikace min. dle PAS 68:2013 V/7500[N2]/48/90 a IWA 14-1:2013 V/7200[N2A]/48/90 

Součástí systému, který bude řídit organizaci dopravy ve vybraných vjezdových a výjezdových 
profilech, bude vždy jeden nebo dva vysouvací sloupky umístěné v ose jízdního pruhu nebo 
komunikace. Přesný počet vysouvacích sloupků bude vycházet z požadavku na zachování 
minimálního průjezdného profilu. 

Z důvodu zamezení průjezdu rizikových vozidel celou šíří profilu komunikace bude nutno na všech 
profilech doplnit certifikované bezpečnostní výsuvné sloupky vždy i o další pevné/statické 
bezpečnostní sloupky. Doporučení určená pro realizaci bezpečnostních zábranových systémů 
v podobě pevných a výsuvných sloupků vycházejí z PAS 69:2013 (Guidance for the selection, 
installation and use of vehicle security barrier systems), který vydává British Standards Institution a 
z kterých výrobci těchto systémů vycházejí - doporučuje rozestup mezi jednotlivými sloupky 1,20 m. 
V každém vjezdovém nebo výjezdovém profilu tak budou výsuvné sloupky vždy doplněny pevnými 
bezpečnostními sloupky – celkový počet bude vycházet z celkové šířky komunikace, včetně chodníků. 

Na následujících obrázcích jsou představeny různé varianty umístění a vzhledu bezpečnostních 
sloupků. 

 

Obrázek 18  Ukázka možností vzhledu a rozměrů bezpečnostních výsuvných a pevných sloupků 

 

 

Obrázek 19 Ukázka možností vzhledu a rozměrů výsuvného bezpečnostního sloupku 
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10.1.3 Stavební část 

Stavební část zábranového systému v podobě výsuvných sloupků bude vždy představovat zejména 
osazení sloupků do vyhloubené stavební jámy, vybudování drenáže nebo napojení na kanalizaci pro 
odvodnění uložení sloupků, položení přípojky NN pro napájení systému a napojení kamerového 
dohledového systému na optickou síť. 

10.1.3.1 Bezpečnostní sloupky výsuvné 

Pro osazení běžného výsuvného sloupku pouze pro regulaci dopravy je obvykle nutno v konstrukci 
vozovky vyhloubit jámu profilu 600x600mm a hloubce cca 1 m. V případě bezpečnostních výsuvných 
sloupků je však nutné počítat, podle požadované odolnosti vůči prolomení (projetí vozidla) a 
parametrů zvoleného dodavatele, s rozměry jámy o rozměrech od 1400x1400mm a hloubce cca 1,5m 
až do rozměrů 1800x1800 a hloubce 2,0m. 

 

Obrázek 20  Vzorové osazení bezpečnostního výsuvného sloupku 

10.1.3.2 Bezpečnostní sloupky pevné 

Realizace bezpečnostních pevných sloupků už nepředstavuje potřebu hloubení extrémně hlubokých 
stavebních jam, jako v případech bezpečnostních výsuvných sloupků (přestože nad povrchem mají 
tyto sloupky obvykle naprosto totožné rozměry i vzhled). Je třeba ale počítat, že pro standardní 
bezpečnostní pevné sloupky bude nutno i tak vyhloubit stavební jámu o rozměrech od 800x800mm 
do 1400x1400mm a hloubce cca 0,8m. 

 

Obrázek 21 Vzorové osazení bezpečnostního pevného sloupku 
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10.1.3.3 Dopravně regulační sloupky výsuvné 

Pro osazení dopravně regulačního výsuvného sloupku je obvykle nutno v konstrukci vozovky 

vyhloubit jámu profilu 600x600mm a hloubce cca 1 m, do které je následně sloupek usazen. Oproti 

bezpečnostnímu sloupku je tedy stavební část méně náročná. 

10.1.3.4 Dopravně regulační sloupky pevné  

Kromě výsuvného a ovládacího sloupku jsou obvykle v uličních profilech, kde je realizován nějaký 

druh zábranového systému, osazeny i doplňující litinové sloupky, příp. balisety, které zamezí 

objíždění vlastního výsuvného sloupku. V případech, kdy zábranový systém zajišťuje funkci pouze 

dopravně-regulační, je realizace doplňujících pevných sloupků stavebně nenáročná.  

10.1.4 Řídící stojan  

Součástí každého vjezdového profilu, resp. jízdního pruhu, s výsuvným sloupkem by měl být také 
řídící stojan, který bude sloužit k ovládání výsuvného sloupku. Jeho součástí bude dvoubarevný 
semafor informující o možnosti průjezdu, interkom pro možnost hlasové komunikace, zámek pro 
univerzální klíč, jehož prostřednictvím lze sloupek manuálně ovládat a přípravu např. na integraci 
RFID čteček (např. pro Krumlovskou kartu nebo jiné čipové karty). 

 

Obrázek 22  Ukázka řídících stojanů 
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11 PODKLADY PRO STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

Při zavedení nového režimu vjezdu do pěší zóny v Českém Krumlově budou realizovány změny 
dopravního značení upravujícího režim v pěší zóně. 

Konkrétní umístění a provedení dopravního značení musí být v souladu s podrobně navrženým 
umístěním vysouvacích a pevných sloupků podle výběru varianty bezpečnostních nebo dopravně 
regulačních sloupků, bude předmětem technické studie (viz úvod kapitoly 12) a bude podrobně 
navrženo v Projektové dokumentaci pro provedení stavby. 

Na vjezdy Latrán, Horní a Linecká do pěší zóny bude umístěna dopravní značka IZ 6a „Pěší zóna“, na 
výjezdy Latrán a Linecká bude umístěna dopravní značka IZ 6b „Konec pěší zóny“. Vjezd vozidel do 
pěší zóny bude upraven textem a symbolem ve spodní části dopravní značky. Text vyjde z rozhodnutí 
o režimu pěší zóny a schválených upravených pravidel. Navrhujeme v souladu s výše uvedeným 
návrhem dopravního řešení následující text na vjezdy Latrán, Horní a Linecká: 

 Vozidla s povolením Městského úřadu Český Krumlov 

 Dopravní obsluha do 3,5 t 19:00 – 10:00ola 

 Symbol jízdního kola 

 Možná poloha dopravní značek IZ 6a a IZ 6b je vyznačena v grafických přílohách. Alternativně 
umožňuje vyhláška 294/2015 Sb. také umístění značky IZ 6b na zadní straně značky IZ 6a., tzn. na levé 
straně komunikace. Značky budou provedeny v souladu s navrhovaným jednotným mobiliářem 
s rozměrem, který bude vhodný do prostorově omezeného uličního profilu.  

Protože před ukončením návrhových prací nedošlo na úrovni vedení města ke shodě na přesné 
podobě režimu pěší zóny ani typu výsuvných sloupků, neproběhlo projednání např. s Městskou Policií 
a Policií ČR, je přiložena jedna z popisovaných množností provedení dopravního značení preferovaná 
zpracovatelem. Variantně je možné upravit čas otevření pěší zóny pro dopravní obsluhu (např. na 
17:00 hod, případ i měnit sezónně), je možné také zachovat režim na povolení městského úřadu 
Český Krumlov i v době od 19 do 10 hod, s tím, že v této době bude umožněno též zásobování.  

Vjezd do Klášterního Dvora z ulice Latrán bude uzavřen pevným sloupkem. Vjezd do Klášterního 
Dvora z ulice Pivovarské bude označen dopravní značkou B11 s dodatkovou tabulkou D4 s textem 
„Mimo dopravní obsluhu“. Přes Klášterní dvůr bude umožněn průchod pěšky a průjezd na jízdním 
kole a jeho obsluha bude možná z ulice Pivovarské. 

Ostatní dopravní značky v prostoru pěší zóny nebude potřebné v souvislosti se zavedením výsuvných 
sloupků měnit. 

 

12 PODKLADY PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

Práce na realizaci Zabezpečení vjezdu do pěší zóny výsuvnými sloupky včetně řídicího systému budou 
zadány na základě výběrového řízení na dodavatele.  K tomu je potřebné zpracovat zadávací 
dokumentaci, jejíž přílohou bude Projektová dokumentaci pro provedení stavby.  Tato dokumentace 
musí být předmětem samostatné veřejné zakázky, které musí předcházet vlastnímu zhotovení 
stavby. K jejímu zadání je však nutné zpracovat Technickou studii, která rozpracuje výstupy této 
Dopravní studie a poskytne ve spolupráci s vedením města Český Krumlov jednoznačné zadání pro 
zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby. Zadání této Technické studie je prvním 
bezprostředním krokem, který je potřebné neprodleně učinit. K realizaci tedy vedou tři samotné na 
sebe navazující veřejné zakázky: 



  Dopravní studie - Pěší zóna v centru města Český Krumlov 

44 

 Technická studie Zabezpečení vjezdů do pěší zóny výsuvnými sloupky včetně řídicího systému 
a dokumentace stavby 

 Projektová dokumentace pro provedení stavby Zabezpečení vjezdů do pěší zóny výsuvnými 
sloupky včetně řídicího systému 

 Zhotovení Zabezpečení vjezdů do pěší zóny výsuvnými sloupky včetně řídicího systému í  

Požadavky na Technickou studii: 

 Výběr varianty řešení  

 Průzkum území vzhledem k uložení a umístění inženýrských sítí, památkové ochraně, 
možnost napájení systému 

 Detailní výběr technologií vzhledem k jejich parametrům a charakteristice území 

 Konkrétní umístění vysouvacích sloupků vzhledem k místním podmínkám 

 Návrh provedení dopravního značení a jeho projednání  

Na základě takto zpracované studie je možné zadat projekt ve stupni Projektové dokumentaci pro 
provedení stavby dokumentace stavby, která bude jednak pokladem pro vydání stavebního povolení 
a také přílohou ZD pro výběr zhotovitele stavebních prací a dodávek technologie.  

Dále uvedené podklady pro vlastní zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby jsou navrženy jako 
rámcové podklady, které bude potřebné doplnit o podrobné specifikace z výše uvedených informací 
a bude potřebné specifikovat, jaký typ technologie bude požadována (dopravně regulační sloupky 
nebo bezpečnostní sloupky).  

Realizace kompletního řešení systému managementu dopravy v oblasti pěší zóny v centru města 
Český Krumlov bude představovat nutnost zabezpečení níže uvedených dodávek a činností: 

 Zpracování Technické studie: 

o Detailní technický průzkum inženýrských sítí v oblasti plánovaného umístění sloupků 

o Funkční požadavky a parametry (viz kap. 9.3). 

o Požadavky na technologie umístěné na infrastruktuře (viz kap. 10) 

o Požadavky na informační část systému 

o Požadavky na dopravní značení 

 Přípravu Projektová dokumentace pro provedení stavby   

 Zhotovení stavby 
o  Vývoj a dodávka systému  

o Plán komplexních zkoušek, zkušební provoz a jeho vyhodnocení 

o Uvedení do provozu, záruční servis a zaškolení obslužného personálu 

Rozdělení do těchto klíčových částí bylo koncipováno tak, aby je bylo poté možné použít jako 
samostatné technické přílohy v rámci zadávací dokumentace na realizaci systému. 

12.1 Průzkum inženýrských sítí 

Součástí zadávací dokumentace musí být detailní technický průzkum inženýrských sítí v oblasti 
plánovaného umístění sloupků. Finální umístění sloupků může být oproti této studii změněno právě 
na základě tohoto průzkumu. Případně mohou být na základě výsledků tohoto průzkumu navrženy 
a realizovány přeložky inženýrských sítí. 
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12.2 Požadavky na stavební práce 

Před samotnou stavbou zábranového systému je možné, že budou vyvolány přeložky dotčených 
inženýrských sítí do takových poloh, aby nekolidovali se sítěmi.  
Stavební část zábranového systému bude vždy představovat zejména osazení sloupků do vyhloubené 
stavební jámy, vybudování drenáže nebo napojení na kanalizaci pro odvodnění uložení sloupků, 
položení přípojky NN pro napájení systému.  
Řídící sloupek bude osazen do vyhloubené stavební jámy, připojení na přípojku NN, napojení 
kamerového dohledového systému na optickou síť. 
Umístění přehledové kamery na předem vybrané místo, zajištění napájení a napojení do kamerového 
systému.  
 

12.3 Požadavky instalace technologií 

Vjezdový systém 

- ANPR kamera 

- Přehledová kamera 

- Výsuvný dopravně regulační/bezpečnostní sloupek 

- Pevný dopravně regulační/bezpečnostní sloupek (v případě obousměrných vjezdů 

výjezdů společné pro vjezd a výjezd) 

- Řídící stojan (interkom, řídící a komunikační jednotka, dvoubarevný semafor, rozhraní 

pro připojení externích detekčních technologií, které budou představovat signálový vstup 

pro aktivaci výsuvného sloupku jako příprava na integraci RFID čteček, Krumlovské karty 

nebo jiných čipových karet) 

- Bezpečnostní detektor (proti vysunutí, když je nad sloupkem nějaké vozidlo/předmět) 

Výjezdový systém 

- Výsuvný dopravně regulační/bezpečnostní sloupek  

- Pevný dopravně regulační/bezpečnostní sloupek (v případě obousměrných vjezdů 

výjezdů společné pro vjezd a výjezd) 

- Řídící stojan (interkom, řídící a komunikační jednotka, dvoubarevný semafor, rozhraní 

pro připojení externích detekčních technologií, které budou představovat signálový vstup 

pro aktivaci výsuvného sloupku jako příprava na integraci RFID čteček, Krumlovské karty 

nebo jiných čipových karet) 

- Detektor pro aktivaci sloupku (např. indukční smyčky) 

Konkrétní osazení technologií bude záviset zejména na konkrétním uložení a umístění inženýrských 
sítí, umístění vzhledem k objektům (vchody, schodiště atd.), možnostem napájení systému, 
požadavkům památkářů a dalším možným bodům vzešlým z podrobné technické studie.  

12.4 Požadavky na informační část systému 

Základní technické podmínky realizace informační části systému budou vycházet z požadované 
platformy operačního systému, platformy databázového systému, jazykové lokalizace a požadavky na 
typ informačního systému, např. 

 kompatibilita s Microsoft Windows, 

 typ mapových podkladů, 

 atd. 



  Dopravní studie - Pěší zóna v centru města Český Krumlov 

46 

12.4.1 Webové rozhraní systému 

Prostřednictvím grafického webového rozhraní bude jednotlivým uživatelům umožněno ovládání 
a přístup ke grafickým a textovým/tabelárním výstupům regulačních, provozních a statistických 
funkcí. Webové rozhraní bude dále sloužit pro využívání základních systémových funkcí. Zpřístupnění 
jednotlivých výstupů konkrétním uživatelům bude záviset na nastavení uživatelských rolí 
spravovaném administrátorem systému, tedy oprávněnou osobou/osobami MÚ/MP Český Krumlov. 

Uživatelům s povolením k vjezdu bude webové rozhraní, příp. mobilní aplikace, mimo jiné umožňovat 
např. registraci RZ do whitelistu ve formě dočasného povolení (pro vozidla vozidel taxi/shuttle-bus 
nebo hotelových hostů), předregistraci RZ, změnu trvale registrované RZ v rámci dlouhodobých 
povolení nebo platbu za zpoplatněný vjezd do pěší zóny. 

Přístup uživatelů k jednotlivým částem webového rozhraní bude podmíněn zadáním uživatelského 
jména a hesla. 

12.4.2 Parametry serverové technologie 

Součástí realizace systému bude dodávka serverové technologie, na které budou jednotlivé 
funkcionality systému provozovány. 

Minimální požadavky na konfiguraci dodávaného serveru budou vycházet ze stávajícího HW a SW 
vybavení objednatele. V případě potřeby může dodavatel stávající HW konfiguraci rozšířit. 

12.4.3 Požadavky na dopravní značení 

Návrh dopravního značení bude součástí technické studie a po jeho projednání, bude podoba 
svislého a vodorovného dopravního značení navržena jako součást se situačními výkresy 
zpracovanými v rámci Projektové dokumentace pro realizaci stavby. 

Provedení dopravního značení bude odpovídat platným technickým podmínkám. U zónových značek 
IZ 6a, resp. IZ 6b, je možné a vhodné užití zmenšených rozměrů tabulí oproti stávajícímu stavu a 
společné umístění na jeden stojan (značka IZ 6b ze zadní strany značky IZ 6a na levé straně 
komunikace.  

12.4.4 Příprava dodavatelské dokumentace 

Dodavatel je povinen připravit minimálně následující dodavatelskou dokumentaci související 
s realizací systému.  

 Projektová dokumentace pro realizaci stavby, která bude plnit též úlohu Dokumentace ke 

stavebnímu povolení  

 Dokumentaci skutečného provedení 

 Provozní dokumentaci 

12.5 Plán komplexních zkoušek, zkušební provoz 

12.5.1 Plán individuálních a komplexních zkoušek  

V průběhu realizace bude ze strany Dodavatele připraven Plán individuálních a komplexních zkoušek, 
který bude v těsném souladu s funkčními a technickými požadavky. 

12.5.2 Zkušební provoz 

Zkušební provoz se bude řídit plánem komplexních zkoušek. 
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12.6 Uvedení do provozu, záruční servis a údržba 

12.6.1 Uvedení do trvalého provozu 

Uvedení do trvalého provozu bude provedeno v návaznosti na konání komplexních zkoušek a 
ukončení zkušebního provozu. 

12.6.2 Záruční servis a údržba 

Uchazeč ve své nabídce uvede podrobný popis úkonů základních údržbových prací, podrobný popis 
jím prováděných servisních úkonů a garantovanou dobu nástupu na záruční opravy. 

12.6.3 Zaškolení obsluhy 

Obsluha bude proškolena v rozsahu obvyklém pro danou problematiku a související náklady budou 
zahrnuty v nabídkové ceně. Školení bude provedeno pro následující skupiny uživatelů: 

 pracovníci na úrovni administrátora MČ/MP Český Krumlov 

 pracovníci na úrovni běžného uživatele MČ/MP Český Krumlov 

 pracovníci na úrovni Operátora 

13 ZÁVĚR 

Pěší zóna v centru Českého Krumlova je vyznačena v jeho historickém jádru dopravními značkami 

IZ 6a a IZ 6b, symboly a nápisem ve spodní části značky se povoluje vjezd cyklistům, zásobování 

v období 19 – 10 hod. a držitelům povolení k vjezdu celodenně. Zakazuje se vjezd vozidlům nad 3,5 t. 

Ostatní dopravní obsluha podle vyhlášky 294/2015 Sb. (vozidla zajišťující lékařské, opravárenské, 

údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, 

vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za 

značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost) má celodenně a celoročně vjezd zakázán, pokud 

si nevyžádá a nezíská jedno z více typů povolení k vjezdu. 

Nemožnost volného vjezdu dopravní obsluze je řešena nabídkou propracovaného systému povolení 

pro každého, kdo vlastní nemovitost, bydlí, či vykonává služby v centru, omezených na předepsané 

fyzické vjezdy definovanými ulicemi do pěší zóny. Navíc je tato skupina rozšířena o osoby blízké 

majitelům nemovitostí a bydlícím. Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do pěší zóny ve městě 

Český Krumlov ze dne 3. 1. 2011, vedou ve výsledku k volnému vjezdu vozidel oprávněných osob po 

celý den a k poměrně vysokým počtům cest vozidel dosahujícím v době se zákazem zásobování až 

250 jízd za hodinu. Umožňují tak vlastníkům a nájemcům nemovitostí užívat a spravovat bez omezení 

své či pronajaté nemovitosti, umožňují také bez omezení podnikání provozovatelů taxislužeb 

a poskytovatelů přepravy osob v celém historickém centru. Pravidla také určují čas k zásobování 

v pěší zóně na období 19 – 10 hod. V historickém centru jsou i parkovací místa modré zóny a servisní 

stání. Kromě oprávněných vjezdů dochází zřejmě k desítkám neoprávněný vjezdů za hodinu 

i k nepovolenému parkování.  

Cíl podstatně omezit počet vozidel vjíždějících do pěší zóny a parkujících v pěší zóně se řeší v Českém 

Krumlově již cca 20 let, zatím bez viditelného výsledku. Jak bylo sčítáním dopravy zjištěno, na území 

historického jádra se vykoná více než 2 200 cest vozidel denně, v průměru tedy do prostorově 

stísněné pěší zóny vjedou a vyjedou každou minutu 3 vozidla, každých 20 sekund jedno. Z toho je 

zřejmě, že stovky vozidel denně (desítky procent) vjíždějí bez povolení k vjezdu. V centru parkuje 
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mnoho vozidel na nelegálních místech. Malá skupina vozidel provozovaných 10 firmami realizuje 550 

cest denně tj. 20 % všech cest denně (převáženě taxislužby, shuttly a vozy hotelů). 

Každý obyvatel centra může ke svému domu přijíždět bez časového omezení. Vzhledem k malému 

počtu bydlících a obvykle malé frekvenci jejich cest lze doporučit tento režim ponechat. Volný vjezd 

je umožněn též majitelům nemovitostí a podnikatelům, to značně usnadňuje podnikání v centru 

Českého Krumlova. Pěší zóny v centrech měst však jsou obvykle založeny za účelem eliminovat přes 

den vjezdy aut v maximálním rozsahu a mají většinou přísnější režim, který bydlícím, majitelům 

nemovitostí a podnikatelům neumožňuje vjezd ve frekventované denní době bez vážného důvodu 

a vydaného jednorázového povolení k vjezdu. 

Navržený režim přináší dva nové prvky: 

 Otevření pěší zóny všem vozidlům dopravní obsluhy v období od 19 do 10 hodin bez 

povolení, což významně sníží tlak na vydávaná povolení a přesune část dopravy mimo 

frekventovanou dobu od 10 do 19 hod. 

 Zmenšení rozsahu vozidel oprávněných k vjezdu v období 10 – 19 hod následujícími 

metodami: 

o Zamezení neoprávněným vjezdům v době od 10 do 19 hodin vysouvacími sloupky. 

Těch jsou dnes až desítky procent. 

o Omezení dlouhodobých povolení jen na IZS, vozidla města, servisní služby, ZTP a 

bydlící (příp. i vlastníky nemovitostí a nájemce, ale doporučuje se jejich vjezdy časově 

a prostorově omezit). 

o Úplné zrušení oprávnění k vjezdu osobám blízkým lidí bydlících či vlastnících 

nemovitosti v pěší zóně, které nemá žádnou zákonnou oporu ani vážný důvod 

(členové domácností jsou zde trvale hlášeni). 

o Zavedení dlouhodobých povolení pro pečovatele o osoby bezmocné a přestárlé. 

o Ponechání dočasných povolení pro odůvodněné vjezdy s jejich zpoplatněním, jejich 

aplikace také na majitele nemovitostí a nájemce, v tomto případě bezplatně.  

o Náhrada červených povolení „otevřenými“ povoleními, která budou zpoplatněna a 

umožní vjezd vozidlům hotelových hostů, taxi a shuttlů. Cena může být do 200 

Kč/den. Alternativou je i úplné zrušení těchto povolení a odkázání na dobu otevřené 

pěší zóny. 

o Zrušení „bílých“ povolení. Pokud mají tyto osoby důvod k vjezdu, získají dočasné 

povolení nebo právo vjezdu přes Operátora. 

o Možnost vjezdu přes Operátora. 

V této zprávě je možný režim popsán variantně (kap. 9.2), technické řešení umožní na navrženou 

variantu pružně reagovat a v době provozování jednoduše obsluhu režimu přizpůsobit. 

Pro účel kontroly vjezdů a také z bezpečnostních důvod zamezením neoprávněným vjezdům (např. 

spojených s terorismem), se navrhuje realizace Zabezpečení vjezdů do pěší zóny výsuvnými sloupky 

včetně řídicího systému. Sloupky je navrženo umístit do prostorů tří vjezdů / výjezdů do pěší zóny 

v ulicích Latrán, Horní a Linecká. Budou zde umístěny vysouvací sloupky, čtecí zařízení na RZ a 

odbavovací sloupky a celý systém bude propojen s informačním systémem, který umožní kontrolu 

dodržování pravidel oprávněnosti vjezdů, vkládání příslušných oprávnění přes webové rozhraní či 

mobilní aplikaci a obsluhu vjezdu přes Operátora. Systém bude též evidovat vjezdy. Realizací systému 

dojde k eliminaci neoprávněných vjezdů a v kombinaci s úpravou pravidel také ke zmenšení počtu 

vozidel, která se pohybují v historickém centru města a přitom bez zdržení umožní vjezd každého 

oprávněného vozidla. Systém bude navržen tak, že v jeho softwaru je možné nastavovat podmínky 
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pro vjezd jednotlivých kategorií i vytvářet nové kategorie. Systém tak bude flexibilní a umožní 

reagovat na nežádoucí vývoj intenzit dopravy anebo vnášet nová politická rozhodnutí vedoucí ke 

změně pravidel k vjezdu do pěší zóny, jak ve směru změkčení tak ztížení vjezdů. Přísnější a vymáhaný 

systém pravidel pravděpodobně přinese i počáteční nespokojenost těch, kteří dnes požívají značné 

volnosti v pohybu po centru města. Jelikož jde téměř výhradně o podnikatele v ubytování, službách a 

cestovním ruchu, lze předpokládat, že ocení, že výměnou za jejich mírné nepohodlí bude centrum 

města ještě příjemnější pro jejich zákazníky bez projíždějících a parkujících aut v době největší špičky 

návštěvnosti. 

Pro možnost vypracování podrobné stavební dokumentace Zabezpečení vjezdů do pěší zóny 

výsuvnými sloupky včetně řídicího systému bude třeba zpracovat podrobnou Technickou studii, která 

bude obsahovat jednoznačný požadavek města na úroveň zabezpečení a dopravní režim v pěší zóně a 

její zpracovatel zajistí detailní technický průzkum inženýrských sítí a dalších zájmů v oblasti 

plánovaného umístění sloupků. Na základě průzkumu, vybrané technologie a zjištění, omezení 

daných uliční situací (vchody a vjezdy do soukromých objektů apod.) bude prověřena možnost 

umístění výsuvných sloupků. V případě potřeby budou navrženy nutné přeložky inženýrských sítí. 

Návrh technologie zpracovatelem technické studie bude specifikovat počet a umístění daného typu 

sloupků a také počet a umístění ANPR kamer a přehledových kamer. Situační výkresy v příloze tohoto 

dokumentu jsou zpracovány s ohledem na základní parametry obdobných řešení. Podrobné řešení 

daného vjezdu/výjezdu je pak závislé na zvolené technologii a průzkumu inženýrských sítí zpracované 

v rámci realizační dokumentace.  

Nutné další kroky: 

- Projednání Dopravní studie s Městskou Policí, Policií ČR, případně diskuse s podnikateli a 

obyvateli. 

- Rozhodnutí o bezpečnostní úrovni výsuvných sloupků 

- Rozhodnutí o režimu pěší zóny po zavedení vjezdových sloupků a úprava Pravidel pro 

vydávání povolení k vjezdu do pěší zóny 

- Zadání a vypracování podrobné technické studie, která dořeší detailní umístění vjezdových 

sloupků  

- Zadání a vypravování Dokumentace pro realizaci stavby, která bude přílohu k výběrovému 

řízení na zhotovitele Zabezpečení vjezdů do pěší zóny výsuvnými sloupky včetně řídicího 

systému 

- Zadaní a zhotovení stavby Zabezpečení vjezdů do pěší zóny výsuvnými sloupky včetně 

řídicího systému 
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Příloha 1a – Situační výkresy vjezd ulice Linecká do PZ – bezpečnostní sloupky 

Příloha 1b – Situační výkresy vjezd ulice Linecká do PZ – dopravně regulační sloupky 

Příloha 2a – Situační výkresy vjezd ulice Horní do PZ – bezpečnostní sloupky 

Příloha 2b – Situační výkresy vjezd ulice Horní do PZ – dopravně regulační sloupky 

Příloha 3a – Situační výkresy vjezd ulice Latrán do PZ – bezpečnostní sloupky 

Příloha 3b – Situační výkresy vjezd ulice Latrán do PZ – dopravně regulační sloupky 

Příloha 4 – Situační výkresy vjezd ulice Pivovarská do ulice Klášterní dvůr – dopravně regulační 
sloupky do PZ Latrán 
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