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ANOTACE 

Práce se zaměřuje na rekonstrukci Budějovické ulice, která vede centrem města Tábor a 

hodnotí dopady rekonstrukce na různých částech ulice s různými dopady do provozu 

především městské hromadné dopravy. Práce navrhuje a hodnotí alternativní řešení pro 

městskou hromadnou dopravu v době rekonstrukce. Práce slouží jako nezávislý pohled na 

omezení provozu městské hromadné dopravy ve městě. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Městská hromadná doprava, rekonstrukce, město Tábor, ulice Budějovická, mimořádná 

situace  

TITLE 

An extraordinary operation of public transport during the reconstruction Budejovicka street in 

Tabor. 

ANNOTATION 

The work focuses on the reconstruction of the Budejovicka street, which leads the center of 

the town of Tabor and evaluates the impacts of the reconstruction on various parts of the 

street with various impacts on the funcion of the urban public transport. The thesis proposes 

and evaluates alternative solutions for public transport at the time of reconstruction. The 

thesis serves as an independent view of the limitations of urban public transport. 

KEYWORDS 

Urban public transport, reconstruction, city of Tabor, Budejovicka Street, extraordinary 

situation 
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ÚVOD 

Jednou ze základních lidských potřeb je v současné době potřeba se přesouvat. 

Mobilita lidí a věcí je v dnešní době velmi podstatná. Existuje mnoho druhů dopravy, které 

jsou využívány různými skupinami uživatelů. Jednou ze skupin, která se potřebuje přesouvat, 

jsou soukromé osoby, které využívají různé typy dopravy. Mezi tyto typy dopravy patří 

z velké části hromadná doprava. Hromadná doprava slouží k přesouvání více lidí jedním 

dopravním prostředkem na delší nebo kratší vzdálenosti. Kratší vzdálenosti a především 

dopravu po městě zajišťuje městská hromadná doprava. Pro zajištění tohoto druhu dopravy 

jsou využívány různé dopravní prostředky, jako jsou trolejbusy, tramvaje, autobusy a další. 

Městská doprava zajišťuje přesun soukromých osob po městě a je v současné době nezbytná. 

Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby městská doprava byla plynulá a obsluhovala co možná 

největší část města a jeho okolí.  

V této práci bude představena městská hromadná doprava, se zaměřením na město 

Tábor. Fungování městská hromadné dopravy ve městě bude v následujícím roce čelit velké 

zátěži v podobě rekonstrukce hlavní a nejfrekventovanější ulice ve městě. Jedná se o ulici 

Budějovická, která bude rekonstruována v celé své délce. Touto rekonstrukcí má být dosažena 

renovace ulice, vytvoření nových parkovacích míst, úprava šíře vozovky, úprava chodníků a 

celkového vzhledu a funkčnosti ulice. Při rekonstrukci mají být také zkontrolovány a případně 

upraveny inženýrské sítě a další nezbytné technické objekty a funkce. 

Rekonstrukce ulice bude mít dopad na fungování dopravy ve městě a tak 

 i na fungování městské hromadné dopravy, která pro svou přepravu Budějovickou ulici 

využívá v plné míře. Městská doprava se neobejde bez různých omezení a úprav, které 

zasáhnout velkou většinu obyvatel města a také jeho ostatní návštěvníky. Je tedy nezbytné 

provádět rekonstrukci ulice s ohledem na možné dopady na veškerou dopravu ve městě. 

Zvláště městská hromadná doprava bude potřebovat co možná nejefektivnější a nejrychlejší 

postup rekonstrukce. 

Tato práce rozebírá rekonstrukci a navrhuje její možné části a průběh s  dopadem na 

městkou dopravu se zaměřením na městkou hromadnou dopravu. Autor rozebírá postup 

rekonstrukce ulice a dopady na městskou hromadnou dopravu při rekonstrukci jednotlivých 

úseků rekonstrukce, které jsou autorem voleny tak, aby byly co možná nevhodnější pro řešení 

potřeb autobusů městské hromadné dopravy.  
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Cílem této práce je vytvořit a zhodnotit možný scénář rekonstrukce, který je zaměřený 

na efektivní fungování městské hromadné dopravy ve městě. V současné době je již 

vytvořeno několik projektů, které řeší tuto rekonstrukci různými způsoby, nicméně autor se 

snaží vytvořit nezainteresovaný a nezávislý pohled na rekonstrukci. Autor v této práci 

navrhuje vlastní řešení a hodnotí dopady těchto řešení primárně z pohledu dopravního 

podniku a nákladů spojených se změnou provozu městské hromadné dopravy. Mezi cíle patří 

také vytvoření doporučení pro organizátory rekonstrukce. 

Rekonstrukci je přikládána velká důležitost a tak se autor zaměřuje také na porovnání 

úplného a částečného uzavření jednotlivých navržených úseků. 
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1 TEORETICKÉ ASPEKTY ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ 

OBSLUŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM MHD 

Dopravní obslužnost městskou hromadnou dopravou je jedním z hlavních znaků dobře 

fungujícího města. Síť zastávek, jízdní řády, přeprava cestujících a zavazadel, snížení počtu 

osobních automobilů ve městě, toto jsou pouze některé faktory, které lze s  dopravní 

obslužností městské hromadné dopravy, dále jen MHD, spojovat. 

1.1 Podnikání v dopravě 

Doprava je jedním z hlavních faktorů, které jsou podmínkou pro správné fungování 

národního hospodářství. Doprava zajišťuje pohyb zboží, přepravu osob a umožňuje uspokojit 

ostatní potřeby a zájmy (Melichar a Ježek, 2001). 

V 21. století je základním dělením podnikání v dopravě osobní a nákladní doprava. 

Oba druhy dopravy se pak dále dělí na dopravu veřejnou a neveřejnou. Mezi veřejnou osobní 

dopravu patří: železniční doprava, autobusová doprava, letecká doprava, městská hromadná 

doprava a taxislužba. Nákladní veřejná doprava je podobně železniční, letecká, vodní  

a silniční (Melichar a Ježek, 2001). 

1.1.1 Dopravní podnik  

Podnikání v dopravní infrastruktuře se může definovat jako provozování dopravy, 

respektive zajištění přepravy osob nebo nějakého zboží. Poskytování veřejné dopravy má  

za účel uspokojit obecné přepravní potřeby podle předem vyhlášených a schválených 

podmínek (Melichar a Ježek, 2001). 

Legislativní rámec pro realizaci osobní přepravy tvoří zákony, kterými jsou občanský 

zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nově také zákon č.89/2012 Sb. 

z nového občanského zákoníku) a dopravní zákony pro jednotlivé obory dopravy. Osobní 

přeprava je legislativně upravena v občanském zákoníku, který v § 706 až §764 upravuje 

smlouvu o přepravě osob (Zelený, 2007). Nově je legislativně upravena osobní přeprava 

v novém občanském zákoníku z roku 2012 v § 760 až §773. 

Provozovat podnik v dopravě může fyzická nebo právnická osoba na základě licence, 

která může být udělena na základě těchto podmínek: 

 bezúhonnost – Žadatel o licenci musí být schopen vykonávat právní úkony 

a v minulosti nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který souvisí 

s udělovanou licencí. 
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 odborná způsobilost – Tuto podmínku žadatel splní, pokud má ukončené 

vysokoškolské vzdělání a tři roky praxe v řídící činnosti v příslušném oboru, 

nebo doloží praxi v délce pěti let v příslušném oboru.  

 finanční způsobilost – Žadatel musí doložit finanční způsobilost pro daný typ 

přepravy a prokázat tak zajištění řádného provozování dopravy. V různých 

odvětvích dopravy jsou různé finanční podmínky (Zelený, 2007). 

Mimo tyto základní podmínky mohou existovat i další specifické podmínky 

vyplývající z vytváření evropského dopravního systému (Zelený, 2007). 

1.1.2 Dopravní obslužnost 

Jedná se o zajištění všech aspektů veřejné dopravy. Dopravní obslužnost je velmi 

důležitá pro udržení regionálního rozvoje. Dopravní obsluhou území se rozumí, souhrn všech 

přepravních nabídek na daném území. Dopravní obslužnost má za úkol odstraňovat překážky 

ve veřejné dopravě a tak napomáhat rozvoji této dopravy v určité zeměpisné oblasti. Veřejná 

doprava může být dělena podle významu na pět základních oblastí významu (Zelený, 2007). 

 Sociální hledisko – občan, který nemůže používat individuální automobilovou 

dopravu, se musí dostat do školy a školských zařízení, k lékaři, k úřadům, 

k sousedům, do zaměstnání, a to za cenu, která pro něj bude přijatelná. 

 Prostorové hledisko – individuální automobilová doprava je prostorově 

náročná, zajištění tohoto prostoru, včetně dopravy v klidu, je ve městech velmi 

obtížný úkol; ve městech končí často i cesty z regionu.  

 Ekologické hledisko – veřejná doprava jako celek produkuje výrazně méně 

měrných emisí než individuální automobilová doprava. Pro dobrou 

ekologickou bilanci na jednotlivých dopravních službách ale potřebuje 

odpovídající přepravní proudy. 

 Bezpečnost – ve srovnání s použitím individuální automobilové dopravy 

zaznamenává veřejná doprava na přepraveného cestujícího výrazně méně 

nehod. Velkou roli zde hraje kolejová doprava provozovaná po zabezpečené 

dopravní cestě. 

 Vyváženost regionálního rozvoje – kvalitní veřejná doprava významně přispívá 

k rovnoměrnému regionálnímu rozvoji, má vliv například na zaměstnanost, 

zabraňuje vysídlování venkovských oblastí (Zelený, 2007, st. 113) 
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Dosahovaný standard dopravní obslužnosti, který je jedním z ukazatelů úrovně 

regionální dopravy lze nejlépe vystihnout dvěma charakteristikami. Počet a druh spojů v obci 

v hlavních denních dobách a pokrytí území zastávkami (vzdálenost k zastávce hromadné 

dopravy) (Zelený, 2007). 

1.1.3 Subsystémy v osobní dopravě 

Problematika osobní dopravy je velmi široká. Zahrnuje jak přepravu pravidelnou 

(pravidelná spojení na určité trase), tak přepravu nepravidelnou, která je realizována dle přání 

zákazníka. 

Hlavními rysy veřejné hromadné dopravy jsou například: provoz podle jízdních řádů, 

pevné tarify, pevně stanovené jízdní trasy, velká kapacita dopravního prostředku a další 

(Drdla, 2014). 

Značné rozdíly existují i v přepravních vzdálenostech, a tak je nutné rozdělit osobní 

dopravu do několika subsystémů, které mají podobnou charakteristiku uskutečněných cest. 

Mezi základní subsystémy osobní dopravy patří: městská hromadná doprava, příměstská 

doprava, místní doprava, vnitrostátní dálková doprava a mezinárodní doprava (Drdla, 

2014). 

Pro správné fungování dopravy je samozřejmě nutná kvalitní návaznost mezi 

jednotlivými subsystémy. Z pohledu cestujících má zásadní význam řešení přestupních míst 

a návaznost jednotlivých spojů (Drdla, 2014). 

1.2 Městská hromadná doprava  

Velký význam městské hromadné dopravy je pro mobilitu ve městech zcela zřejmý. 

MHD zajišťuje současně přepravu na území města, ale také mimo toto území,  

do příměstských oblastí a tvoří tak samostatný dopravní systém. Jedná se o jednu z hlavních 

služeb města, která prostřednictvím dopravních podniků, poskytuje pro obyvatele měst značné 

usnadnění přepravy po městě, již ovlivňuje jejich každodenní život (Kubát et al., 2010).   

Definice městské hromadné dopravy zní: Městská hromadná doprava  

je charakterizovaná jako činnost spjatá s cílevědomým hromadným přemisťováním osob  

a definovaných hmotných předmětů předpokládaných objemových a definovaných časových  

a prostorových souvislostech za použití pro tento typ vhodných dopravních prostředků  

 a technologií  (Drdla, 2005, s. 7). 

Přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční dopravu určuje městskou hromadnou 

dopravu jako činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, ručních zavazadel, 

spoluzavazadel a živých zvířat vozidly veřejné drážní osobní dopravy a veřejné silniční 
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dopravy, je-li doprava uskutečňována pro poskytování obecných přepravních potřeb na území 

města, případně příměstských oblastí (ČR, 2000). 

1.2.1 Historie a vývoj 

První zmínky a historické záznamy o vzniku městské dopravy, které je možné 

považovat za první pokusy o provoz městské dopravy, jsou zaznamenány již 1300 let před 

naším letopočtem na území dnešního Egypta, kde se objevili první prostředky, které využívají 

kol k přemisťování po tehdejších dlážděných cestách (Habarda, 1988). 

V průběhu dalších let, zejména v 17. až 19. století našeho letopočtu se v například 

v Anglii nebo Paříži objevují první pokusy o vytvoření kolejových vozidel. V průběhu druhé 

poloviny 19. století byl vývoj kolejových vozidel na vzrůstu. Roku 1876 začal ruský inženýr 

F.A. Pirockij výzkumně pracovat na převodu elektrické energie na vozidlo. Na přelomu 

století se pak vytvářeli první systémy městské hromadné dopravy pomocí trolejbusů, 

příkladem může být například trolejbusová doprava v Dráždanech v letech 1902-1904, které 

byla později z důvodu nevhodnosti povrchu vozovek zrušena. V době první světové války  

se jednalo o všeobecný úpadek městské hromadné dopravy. Na území dnešní republiky  

je vývoj před válkou nejednoznačný. Za zmínku stojí vývoj Ing. Františka Křižíka, který 

představil v roce 1891 na výstavě v Praze první tramvaj. V Přiloze 1 je zobrazena jedna 

z prvních používaných tramvají (Habarda, 1988). 

V meziválečném období se městská doprava znovu obnovuje a nyní se zavádějí první 

metra, jako tomu bylo v roku 1931 v Moskvě. V tehdejším Československu se roku 1936 

zaváděly první trolejbusy do provozu v kopcovitém terénu. V době 2. světové války je vývoj 

znovu zastaven (Habarda, 1988). 

Rozkvět MHD v Československých a jiných městech měl největší rozmach po druhé světové 

válce. Příkladem za všechny můžou být autobusy firmy ČKD (Československá Kolben-

Daněk). Dále pak zavádění dalších linek v hlavním městě, přidávání dopravních prostředků, 

rozšíření dopravy do menších měst a další. Velkým milníkem je zavedení metra v Praze 

v roce 1974 (DPP, [b.r.]). 

Městská hromadná doprava se dále vyvíjela až do dnešní podoby, kdy je její součástí 

autobusová, trolejbusová, tramvajová, říční, železniční a další méně tradiční typy dopravy 

(Habarda, 1988). 

1.2.2 Charakteristika a vlastnosti 

Městská hromadná doprava má operativní charakter jak z technického,  

tak z uživatelského hlediska. Z provozně-technického hlediska ji lze rozdělit na dopravu 
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kolejovou, nekolejovou a vodní. Mezi kolejové dopravní systémy patří doprava podzemní  

a nadzemní rychlodráhy, tramvajové systémy, ozubnicové a pozemní lanové dráhy. 

Nekolejový dopravní systém lze dělit na autobusy a trolejbusy. Systém MHD může tvořit také 

různé nekonvenční dopravní systémy, jako jsou například zavěšené dráhy (Drdla, 2014). 

Městská doprava se vyznačuje jistými specifickými vlastnostmi. 

 Přepravou velkého počtu cestujících na relativně malém, zájmovém území , 

 Velkou hustotou přepravní sítě, s krátkými vzdálenostmi zastávek a s nízkými 

intervaly mezi jednotlivými spoji, 

 Značnou časovou, prostorovou a sezónní nevyrovnaností poptávky  

na poskytované službě, 

 Tarifní politikou, 

 Specifickou technickou základnou, přizpůsobenou provozu po městě (Drdla, 

2014). 

Jednotlivé dopravní prostředky se liší i v dalších ohledech, jako jsou zdroj energie, 

závislost trakce a velikost přepravní kapacity. Ve stísněných a omezených prostorech města  

je také důležitá prostorová náročnost jednotlivých systémů. Dále se řeší návaznost na další 

komunikační systémy, správné a bezpečné umístění zastávek, které musí splňovat požadavky 

bezpečného a plynulého provozu na komunikaci a další aspekty (Drdla, 2014). 

Typickou charakteristikou systému MHD je linkové uspořádání provozu. Jedná se  

o rozsáhlou síť linek, kterou je potřeba formálně i věcně označit. Mezi věcné označení patří 

například symbol linky (např. barva, písmeno, číslo). Věcné označení se poté týká 

jednotlivých zastávek, vozů a informačních prvků (Zelený, 2007). 

Další možností jak dělit systém MHD, je podle funkce jednotlivých linek. Většinou  

se jednotlivé funkce spojují do jednoho spoje. Mezi hlavní patří linky radiální (vedené 

z okraje města přímo do centra), diametrální (jejich trase vede přes celé město), tangenciální 

(odlehčují dopravu v centru města), překryvné linky (zahušťují a urychlují přepravu v síti), 

napájecí (krátké linky z okrajových částí města), školní linky (zajištění mimořádných spojů 

pro studenty a žáky) a účelové linky (zajišťují specifický spoj, např při sportovních akcích) 

(Drdla, 2014). 

1.2.3  Faktory ovlivňující MHD 

Pro správné fungování MHD je nutné znát faktory, které ji ovlivňují a mění. Faktory 

můžeme rozdělit na několik skupin. První skupinou mohou být tzv. demografické 

charakteristiky obyvatelstva. Jedná se nejen o znalost počtu obyvatel, ale také o jeho 
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rozložení. Sledovanými faktory mohou být věkové rozložení, počty produktivních lidí 

v oblasti počty starobních důchodců, případně rozdělení dle příjmů nebo počtu zaměstnaných 

osob (Drdla, 2014). 

Další skupinou je vnitřní struktura města. Důležitou roli v přepravě hraje rozložení 

městské plochy. Funkční plochy jsou centrální oblast, oblast bydlení, výrobní oblast a další 

jako je například rekreace a sportovní zařízení. Pro fungování městské hromadné dopravy  

je nutné znát návaznosti a vztahy mezi těmito plochami. Je nutné znát vnitřní strukturu města 

i z důvodu rozložení pracovních příležitostí. Patří sem i členitost terénu, převýšení,  

ale i výskyt historických a cenných míst a oblastí, které je nutné respektovat (Drdla, 2014). 

Třetí skupinou jsou vztahy měst a okolí, které také ovlivňují MHD. Okolí města 

ovlivňuje rozsah dopravy. Širší území města může obsahovat další zájmové plochy,  

se kterými je potřeba počítat. Cesty na území města jsou vyvolány především cestováním  

za prací, školou, nákupy, zábavou a dalšími prvky. Rozsah a kvalita komunikační sítě vedoucí 

z okolí k městu ovlivňuje vnější dopravu ve městě (Drdla, 2014). 

Dopravní vybavení města je další skupinou faktorů. Dopravní vybavení města  

by mělo odpovídat přepravním potřebám města. V praxi však velmi často vzniká nedostatek, 

který je způsobený například opožděnou výstavbou, nebo přebytek, který tvoří značnou 

rezervu v přepravním systému a můžeme ho omezit například snižováním parkovacích míst 

ve městě (Drdla, 2014). 

Poslední skupinou faktorů mohou být možnosti a zvyklosti využívání volného času. 

S rostoucí životní úrovní roste i poptávka po cestování za zábavou, kulturou či sportem. 

Znalost těchto skutečností je nutná k efektivní přepravě v dobách volna a prázdnin, kdy jsou 

tyto faktory častější. Vzniká tak velký nápor na dopravní systém a je nutné s  tímto efektem 

počítat (Drdla, 2014). 

1.2.4 Navrhování a tvorba linek MHD 

Jelikož je městská hromadná doprava jednou z nejvýznamnějších složek dopravy  

ve městě, musí být organizována tak, aby obsloužila co možná největší oblast a nejvíce osob. 

Pro účely efektivního plánování tras se využívá navrhování dopravních linek, po kterých  

se vozidla pohybují (Drdla, 2005). 

Důležitými faktory pro tvorbu linek MHD je znalost časových špiček a přepravních 

objemů v určitém čase a na určitém místě. Nově zaváděné linky jsou často napojovány na již 

stávající systém a tak je potřeba z něj vycházet. Nevržený druh a trasa linky se poté posoudí 

z pohledu ekonomického, kapacitního a z pohledu dopravní obsluhy (Drdla, 2005). 
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(1) 

Pro posouzení z kapacitního hlediska je nutné znát počet lidí, kteří z dané oblasti 

mohou potřebovat přepravit (pracující, studenti a další). Nutné je přihlédnout k průměrné 

směnnosti a k počtu uživatelů osobních dopravních prostředků. Poté je možné vypočítat nutný 

interval, který je potřebný pro zajištění přepravy všech cestujících. Interval se spočítá jako 

podíl normální obsazenosti vozidla (osoby) a počtu cestujících v dané hodině (osoby/hodina) 

krát 60 a vyjde interval v minutách, který je nutný nastavit pro přepravu v oblasti (Drdla, 

2014). 

 

 

 

Vzorec (1) Interval pro zajištění plynulé přepravy (Drdla, 2014). 

 

N… normální obsazenost vozidla (osoby) 

O… počet cestujících v dané hodině (osoby/hodina) 

i… interval nutný k zajištění přepravy všech osob (min) 

 

Interval by ve špičce měl být menší, než je vypočtené číslo, aby se předešlo 

potenciálně většímu počtu cestujících, které nebude schopný spoj pojmout (Drdla, 2014). 

1.2.5 Dopravní prostředky 

V současné době existuje široká škála dopravních prostředků, díky kterým se cestující 

může přesunout z místa A na místo B. Mezi dopravní prostředky, které se v hromadné 

dopravě nejčastěji používají, patří:  

 Autobusy – Vozidla určená pro přepravu osob a jejich cestovních zavazadel, 

které má více jak 9 míst pro sedící cestující (nepočítá se místo pro řidiče). 

Tento typ dopravy je velmi přizpůsobivý a není tolik závislý na budování 

dopravní infrastruktury. 

 Trolejbusy – Silniční trolejová vozidla s trolejovým přívodem a odvodem 

trakčního proudu. Jsou sice náročnější na vybudování infrastruktury, nicméně 

jsou oproti autobusové dopravě daleko ekologičtější. 

 Tramvaje – Elektrická kolejová vozidla s trolejovým přívodem trakčního 

proudu určená pro kolejové tratě. Mají velký potenciál v přepravní kapacitě.  

Mají také vlastní dopravní cesty, a tak nejsou tolik ovlivněna ostatní dopravou 

ve městě.  



19 
 

 Metro – Je to páteřní prvek přepravy ve velkých městech. Vysoký přepravní 

potenciál je nicméně vykoupen velkými náklady na vybudování a údržbu.  

Pro větší význam metra je vhodné budování zastávek na větší vzdálenosti  

což v menších městech nemá význam. 

 Rychlodráha – Jedná se o typ dopravy, který je velmi podobný metru. Velká 

kapacita je vykoupena většími náklady na výstavbu a údržbu. Rychlodráha 

oproti metru může být vedena i nad zemí. Má také vlastní dopravní cestu, nebo 

ji z části sdílí s vlakovou dopravou (Zelený, 2007). 

1.2.6 Preference dopravních prostředků 

Doprava ve městě by měla být plynulá a schopná přemístit co nejvíce obyvatel  

za co nejkratší čas, a tak je nutné, aby měl systém MHD přednost před ostatními 

individuálními druhy dopravy. Ideálním scénářem je oddělená hromadná doprava  

od té individuální, nicméně ve většině měst tomu tak není a to vede k dopravním kolapsům  

a zpomalování městské hromadné dopravy, což ji značně znevýhodňuje (Zelený, 2007). 

Pro zvýšení kvality MHD je realizována celá řada opatření, které lze konkrétně 

specifikovat jako koncepční práce, stavební preference, dopravní preference, legislativní 

preference a dozor nad dodržováním dopravních předpisů. Jednou z hlavních preferencí  

je preference MHD na světelných signalizačních zařízeních, která přispívá k plynulosti 

dopravy a zvýšení využití hromadné dopravy před tou individuální (Zelený, 2007). 

Signalizační zařízení dávají přednost hromadné dopravě například zavedením 

absolutní, nebo podmíněné přednosti, která zrychluje průjezd hromadného dopravního 

prostředku. Tyto typy předností jsou uplatňovány podle složitosti křižovatky, nebo 

možnostech signálního zařízení (Zelený, 2007). 

MHD je také zaměřeno na komfort cestujících, kterým zajišťuje přepravu. Pro nástup 

do vozů městské hromadné dopravy se často využívají takzvané zastávkové mysy, u kterých 

je hrana obrubníku posunuta až na okraj komunikace (Zelený, 2007). 

Poměrně novou metodou preferování hromadné dopravy je budování vyhrazených 

jízdních pruhů, které slouží ke zrychlení průjezdu vytížených úseků a umožnují rychlejší 

přepravu cestujících. Takové pruhy se často budují před vytíženými křižovatkami, dopravními 

uzly, nebo před frekventovanými zastávkami MHD (Zelený, 2007). 

Nemalou úlohu můžou zastoupit například železniční spoje, které mohou část 

cestujících odklonit na koleje a usnadnit tak přepravu po silnici (Drdla, 2014). 
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1.2.7 Úspora energii a životní prostředí 

Hromadná doprava je podporována i z pohledu úspory energii a šetrnosti k životnímu 

prostředí. Pokud jede jedním spojem několik desítek lidí, je energetická náročnost přepravy 

jednotlivce mnohem nižší, než při individuálním druhy přepravy. Hromadná doprava  

je snadněji řiditelná než doprava individuální, a tak je z hlediska energetického  

a environmentálního více sledovaná (Habarda, 1988). 

Všeobecně známou věcí je, že v současné době je tlak nahrazovat konvenční paliva  

u autobusů jinými ekologičtějšími zdroji, jako je elektřina a plyn. V Evropské unii (EU)  

je jednotný pohled na tuto situaci a díky dopravní politice jsou jednotlivé státy a jejich města 

nucena dodržovat smluvené dohody a snižovat počty neekologických autobusů a dalších 

dopravních prostředků. Podpora EU je nyní v budování ekologičtějších dopravních systémů 

MHD (Autor, 2018). 

1.2.8 Legislativní rámec pro osobní přepravu v  MHD 

Hlavním legislativním rámcem pro městkou hromadnou dopravu jsou následující 

zákony, vyhlášky a podmínky 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční 

osobní přepravu, 

 Smluvní přepravní podmínky, které vyhlašují dopravci na základě § 49 

zmíněné vyhlášky č. 175/2000 Sb., (Zelený, 2007). 

1.3 Městská hromadná doprava v Táboře 

Pro MHD má pro město Tábor nezastupitelnou úlohu a je jako v jiných městech hlavní 

přepravním systémem hromadné přepravy. Sítě MHD sahají i za hranice města, kde obsluhují  

i přilehlá města Planou nad Lužnicí a Sezimovo Ústí. Dosah táborské hromadné dopravy sahá  

i do několika okolních vesnic a oddělených částí města (Autor, 2018). 

1.3.1 Město Tábor 

Město se nachází na severu Jihočeského kraje, zhruba 83 km jižně od Prahy a 60 km 

severně od Českých Budějovic. Město se s rozlohou 6221 ha řadí mezi středně velká okresní 

města. Počet obyvatel ve městě se pohybuje okolo 35 000, nicméně pro potenciální počet 

cestujících je nutné počítat s dalšími deseti tisící lidmi z vedlejších měst a obcí (VisitTábor, © 

2018). 
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Historie města je velmi bohatá. Město bylo založeno roku 1420 husity. Stalo  

se i útočištěm známého českého vojevůdce Jana Žižky, který zde shromažďoval své 

následovníky (VisitTábor, © 2018). 

Ve městě je mnoho kulturních a historicky zajímavých míst a staveb. Dominantou 

města je Žižkovo náměstí s kostelem. V centru města také najdeme hrad Kotnov a další 

stavby, pod kterými v historii vznikl rozsáhlý komplex katakomb a sklepů (VisitTábor, © 

2018). 

Sezimovo ústí a Planá nad Lužnicí jsou dvě města, která sdílí s Táborem systém 

městské hromadné dopravy. Sezimovo ústí má zhruba 6 tisíc a Planá nad Lužnicí okolo 4 tisíc 

obyvatel (Autor, 2018). 

1.3.2 Podoba MHD v Táboře 

Městská hromadná doprava v Táboře se nijak zásadně neliší od jiných systémů. 

K přepravě cestujících se využívá převážně autobusová přeprava. Doplňkovým typem 

dopravy je přeprava osob vlakem po železniční síti. (Autor, 2018) 

Město je protkané hustou sítí spojů a zastávek, které pomáhají k plynulé přepravě 

cestujících. V táboře se nachází 15 autobusových linek, které obsluhují město a přilehlé 

oblasti. V Příloze B je fotografie s mapou linek v Táboře, tak jak je aktuálně používaný 

(Comettplus, © 2018). 

Hromadná doprava má i několik tarifních pásem, která slouží k nastavení tarifní 

politiky dopravního podniku a k přehlednosti spojů. Základní jízdné v Táboře je nastavené  

na 16 Kč (Comettplus, © 2018). 

Pro město zajišťuje hromadnou dopravu svými autobusy společnost Comettplus s.r.o. 

(Comettplus, © 2018). 

1.3.3 Autobusový subsystém 

Tento subsystém se řídí zákonem 361/2000 Sb. Pravidly provozu na pozemních 

komunikacích. Jedná se o nejčastější dopravní prostředek využívaný v dopravních sítích 

MHD v České republice. Jednotlivé autobusy se dělí podle konstrukčního uspořádání  

na: nízkopodlažní, jednopodlažní, dvoupodlažní a kloubové. Autobusy musí být také schopné 

překonat stoupání až 12 procent (Drdla, 2005). 



22 
 

 

Některé výhody autobusového subsystému: 

 Volnost v pohybu po komunikaci, nulová závislost na přívodu energie z trolejí 

a tak i velká operativnost ve vedení tras jednotlivých linek; 

 jedná se o nejméně rušivý dopravní prostředek při začlenění do městského 

území (mimo metro); 

 kvalita plošného pokrytí obsluhované oblasti; 

 menší investiční nároky (nízké náklady na budování dopravní cesty); 

 nejlépe zabezpečuje návaznost na integrovanou autobusovou dopravu; 

 a další. 

Mezi nevýhody autobusového subsystému patří: 

 Podléhá vlivům ostatního silničního provozu; 

 velký dopad na životní prostředí (emise, hlučnost, nebezpečí úniku pohonných 

hmot atd.); 

 kratší životnost spalovacího motoru v porovnání s motorem elektrickým; 

 menší ekonomická a technická živostnost vozidel; 

 a některé další nevýhody (Drdla, 2005, st. 64). 

1.3.4  Comettplus s.r.o 

Společnost byla založena koncem roku 1993 za účelem privatizace dopravního 

podniku ČSAD Tábor. Hlavními činnostmi společnosti jsou: 

 provozování autobusové dopravy městské, linkové i zájezdové, 

 provozování nákladní dopravy tuzemské i zahraniční, 

 opravárenská a servisní činnost, 

 provozování cestovní kanceláře, 

 provozování čerpacích stanic, 

 a další činnosti menšího rozsahu (Comettplus, © 2001-2018). 

Společnost patří k největším dopravcům v Jihočeském kraji. Firma staví podnikání  

na dlouholetých zkušenostech v silniční dopravě a opravárenství (Comettplus, © 2001-2018). 

Společnost je tvořena čtyřmi divizemi. Divize nákladní dopravy, která zajišťuje 

nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu užitečných zatížení od 3 do 24 tun. 

Divize autobusové dopravy, která zajišťuje pravidelnou autobusovou dopravu především  

v rámci okresu a spojení se sousedícími okresy a dopravu smluvní (zájezdovou). Divize 
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městské hromadné dopravy, která zajišťuje autobusovou dopravu v aglomeracích měst 

Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Divize opravárenství a služeb, která  zajišťuje 

veškeré opravárenské a servisní služby spojené se silniční dopravou (Comettplus, © 2001-

2018). 

Vozový park společnosti Comettplus s.r.o. čítá 69 nákladních automobilů,  

68 linkových autobusů, 37 autobusů městské hromadné dopravy, 9 zájezdových autobusů  

a další desítky tažných vozíků a náprav. Společnost zařadilo do svého vozového parku také 

autobusy na alternativní plynový pohon (Comettplus, © 2001-2018). 
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2 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ NA KRITICKÉM 

ÚSEKU 

Současné řešení městské hromadné dopravy je vymyšleno tak, aby se zachovala 

dostupnost hlavních a nejvíce frekventovaných míst ve městě a zároveň tak, aby se zachovalo 

historické centrum bez většího omezení chodců a pěších zón. Na základě rozrůstající  

se aglomerace města jsou stále vetší nároky na městskou hromadnou dopravu.  

Páteřní ulice ve městě je také hlavním koridorem městské hromadné dopravy  

ve městě. Denně po Budějovické ulici projíždějí tisíce osobních automobilů, které ji hlavně 

v době dopravních špiček značně zahlcují. Autobusy MHD na této ulici často nabírají 

v dopravních špičkách zpoždění, které má samozřejmě největší dopad na samotné cestující.   

Na Obrázku 1 je vidět kartografická podoba ulice označená žlutou barvou. 

 

Obrázek 1 Mapa Budějovické ulice a jejího okolí ve městě Tábor. (Mapy.cz, 2018; upraveno 

autorem) 

Budějovická ulice je důležitá hned z několika důvodů, nicméně z mapy jde vyčíst 

geografická důležitost této ulice. Na místě kde se ulice dělí na ulici Čsl. armády a na ulici  

Na Parkánech je z důvodu blízkosti dvou vodních ploch ztížena stavba jakýkoliv staveb  

a komunikací. Plynulost provozu na této ulici a na ulicích s ní spojených je pro silniční 

dopravu klíčová. Na celkovém pohledu na centrální část měst dle Přílohy C, je vidět,  

že Budějovická ulice spojuje dvě hlavní části města.  

Jelikož se jedná o ulici, která vede do silně obydlené části města a zároveň k městské 

nemocnici je její důležitost o to větší. V případě jakékoliv nehody nebo omezení provozu  
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na této ulici dojde k masivnímu kolapsu dopravy na potenciálních objízdných cestách, čímž  

se výrazně prodlouží doba, kterou bude nucen cestující strávit čekáním na dopravní 

prostředek a i následnou přepravou.  

Na Budějovické ulici se odehrává mnohé a tak je nutné představit veškerá specifika,  

která mohou ovlivnit dopravní situaci ve městě. 

2.1 Vlastnosti Budějovické ulice 

Páteřní ulice ve městě bývá vždy hodně namáhaná, nicméně v Táboře, kde  

je z důvodu geografické polohy a historické zástavbě města, situace v dopravě ještě 

komplikovanější. 

2.1.1 Technické údaje  

Prvním údajem, kterým může být ulice označena, je její délka. Pokud bude měřeno  

od křižovatky po křižovatku, je délka ulice 1300 metrů, což z ní dělá svou délkou průměrnou 

ulici.  

Při průjezdu ulicí směrem do historického centra se řidič setká hned s pěti semafory, 

pokud nepočítáme semafory na vjezdu a výjezdu z ulice. Ve stejném směru do centra jsou 

také čtyři navazující ulice s různými směry jízdy. Po pravé straně ulice Purkyňova a ulice 

Bílkova, které jsou přímo dostupné Budějovické ulice a poté ulice Havlíčkova a 9. Května, 

které jsou jednosměrné směrem k hlavní ulici. Po levé straně je hned šest ulic. Ulice Štítného, 

Hromádkova, Husova, V Krátké a Příkrá, na které se dá odbočit rovnou z hlavní ulice a ulice 

Mostecká, která je protisměrná. 

Ulice začíná v části města známé jako Černé mosty, kde navazuje na ulice 

Soběslavská a Chýnovská. Druhý konec ulice je na Křižíkově náměstí, kde se následně dělí  

na Ulice Na Parkánech a Čsl. armády. 

Silnice je po větší části své délky dvouproudá s odbočovacími pruhy, které jsou ovšem 

po 80% celé ulice, a to díky velkému množství navazujících ulic.  

Na Budějovické ulici nejsou žádné kruhové objezdy, nadjezdy, podjezdy ani 

podchody. Vše je řešeno na jedné úrovni, tedy přechody pro chodce a klasickými 

křižovatkami se světelnou signalizací. 

Přechody pro chodce jsou na ulici jak se světelnou tak i bez světelné signalizace. 

Celkem je na ulici osm přechodů pro chodce. 
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2.1.2 Frekventovanost ulice a návaznost na ostatní ulice ve městě 

Budějovická ulice se stejně jako všechny důležité ulice ve městech musí potýkat 

s opakující se dopravní špičkou. V každém městě se špička může lišit. Někde je delší a někde 

v trochu odlišný čas, nicméně vždy má dopravní špička opakující se tendenci.   

V Táboře dopravní špička omezuje dopravu po centrální ulici na východním vjezdu na 

ulici ze směru do města, kdy se zde tvoří dopravní kolona, která někdy dosahuje délky  

i stovek metrů. Ulice má velkou hustotu křižovatek se světelnou signalizací, a tak má i tento 

fakt za následek snížení plynulosti provozu v dopravních špičkách. 

Ztížení dopravní situace ve městě se odehrává v ranních hodinách od 6:30 do 8:30  

a od 14:00 do 16:30 v odpoledních hodinách ve všední dny. A od 7:30 zhruba do 10:00 

v sobotu. Tento fakt snižuje plynulost dopravy a způsobuje časové komplikace na linkách 

městské hromadné dopravy. V této době je i zvýšená pravděpodobnost vzniku dopravní 

nehody nejen na sledovaném úseku. V případě vzniku této situace se doprava komplikuje  

a dopravní propustnost ulice se snižuje.  

Důvodů velkého vytížení ulice je mnoho, jedním z nich je návaznost na hlavní 

nákupní třidu 9. Května. Tato ulice je vedena severně od Budějovické ulice a jak nájezd , tak 

výjezd u ní je na ulici Budějovická. Třída 9. Května je plná obchodních domů a menších 

obchodů a dalších komerčních budov a směřuje k historickému centra města, je to tedy hlavní 

turistická třída.  Dalším a hlavním důvodem vytížení páteřní ulice je nájezd na hlavní vlakové 

i autobusové nádraží. Přes ulici Purkyňova se motoristé dostanou k hlavnímu dopravnímu 

uzlu města, jedná se tedy o velmi vytíženou komunikaci ve městě. Mezi další důvody vysoké 

vytíženosti patří, průjezd městem směrem k obydlené části, k nemocnici a dalším místům 

občanské vybavenosti. 

 Na Budějovické ulici se nachází také městská poliklinika. Dostupnost této budovy  

je klíčová a v případě omezení provozu také velmi komplikovaná záležitost. Polikliniku 

denně navštěvují stovky pacientů a tak je její dostupnost nezbytná. 

2.1.3 Intenzita dopravy na sledovaném úseku 

Budějovická ulice je hlavní ulicí města a tak je důležitá i pro celkové fungování 

dopravy ve městě.  

Plynulost a efektivnost dopravy na sledovaném úseku je jedním z hlavních úkolů 

městského dopravního odboru, který se stará o to, aby veškerý pohyb po městě byl co možná 

nejplynulejší a nejsnadnější. K jedním z hlavních nástrojů plynulosti provozu je systém 

Zelená vlna. Zelená vlna funguje na synchronizaci semaforů tak, aby vozidlo projelo  



27 
 

co největší úsek na zelenou a nemuselo stavět na každé křižovatce. Zelená vlna funguje 

v praxi velmi efektivně, nicméně ne na každou situaci se hodí a dá se synchronizovat. 

Další, činitelem, který má dopad na intenzitu dopravy na Budějovické ulici je linková 

autobusová doprava, která má v táboře své nádraží hned vedle Hlavního nádraží, tudíž je také 

závislá na plynulosti provozu na hlavní táborské ulici.  

2.2 Dopravní obslužnost MHD v pozorovaném úseku 

Každý spoj, který má zastávku na autobusovém nádraží je nucený jet alespoň po části 

Budějovické ulice, a tak je plynulost provozu na této ulici klíčová. I přes svou důležitost  

je ulice poměrně chudá na zastávky MHD. V celé své délce má pouze jednu obousměrnou 

zastávku, kterou je zastávka Poliklinika. Na východním konci ulice je za křižovatkou zastávka 

Černé mosty a na druhém, západním konci ulice se nachází zastávka Křižíkovo náměstí. Obě 

krajní zastávky se nacházejí v blízkosti křižovatky, takže zastávky jsou již z části  

na navazujících ulicích. 

Zastávka Poliklinika je obousměrná a hlavními cestujícími, kteří využívají tuto 

zastávku, jsou pacienti kliniky a místní obyvatelé, kteří žijí v několika obytných domech 

v blízkosti zastávky. Zastávka směrem k autobusovému nádraží je krytá malou střechou, 

kdyžto zastávka v opačném směru má pouze informační značení s jízdním řádem a žádné 

krytí proti povětrnostním vlivům nemá. Obě zastávky nejsou vybudované jako bezbariérové, 

což mnohým starším občanům způsobuje komplikace při nastupování. Dopravní podnik sice 

disponuje nízkopodlažními vozy, nicméně u podobného typu budovy, jako je poliklinika,  

by mělo být vybudováno bezbariérové nástupiště. 

2.2.1 Linky městské hromadné dopravy 

Dopravní linky MHD v Táboře, směřují ostatně jako ve většině měst z centra  

do okrajových oblastí a snaží se obsloužit co možná největší množství lidí s  danou 

ekonomickou stránkou provozu.  
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V Tabulce 1 jsou uvedeny linky MHD, které obsluhují nebo využívají Budějovickou 

ulici. Součástí tabulky je směr jednotlivých linek a počet zastávek, které každá linka 

obsluhuje.   

Číslo 

linky 
Odkud Kam 

Počet 

zastávek 

Průjezd 

Budějovickou ulicí 

(ano/ne) 

13 Planá nad Lužnicí strkov Klokoty točna 23 ano 

11 Planá nad Lužnicí svit Klokoty točna 21 ano 

14 

Planá n. Lužnicí Masokomb. 

točna Klokoty točna 
15 ano 

50 Planá nad Lužnicí strkov Autobusové nádraží 16 ano (částečně) 

10 sídl. Nad Lužnicí střed  

Nemocnice, hlavní 

vchod 
9 ano 

16 Sezimovo ústí II, Průmyslová Klokoty točna 15 ano 

17 Sezimovo ústí II, Kovosvit Klokoty točna 15 ano 

20 Stoklasná Lhota Náchod točna 16 ano 

21 Čekanice točna Radimovice u Tábora 20 ano 

30 Zárybničná Lhota  Dražičky 27 ano 

31 Lužnická U Přibíků Měšice Točna 14 ano (jednosměr) 

60 Maredova Čelkovice MŠ 13 ano 

40 Autobusové nádraží Hlinice 8 ano (částečně) 

61 Lužnická U Přibíků Maredova 15 ano (částečně) 

Tabulka 1 Linky MHD projíždějící Budějovickou ulicí. (COMMETPLUS, 2018; upraveno 

autorem) 

Linky městské hromadné dopravy nejsou v Táboře obsluhovány vždy po celé své 

délce. Většina linek má svou základní trasu, kterou jede vždy a k ní se přidává v určitý čas 

nějaká zastávka nebo prodloužení trasy. Nejfrekventovanějším úsekem je část trasy mezi 

zastávkou Sezimovo ústí II, Kovosvit a zastávkou Křižíkovo náměstí. Mezi těmito zastávkami 

je přepravena velká část cestujících, kteří cestují městkou hromadnou dopravou. 

2.2.2 Obsazenost linek MHD 

Jak je již z předešlých kapitol zřejmé, je obsazenost autobusů městské hromadné 

dopravy v Táboře poměrně proměnlivá. Největší špička je spojena s odjezdy dětí do školy  

a lidí do práce v ranních hodinách a zároveň i s jejich návratem ze školy a z práce zpět domů.  

http://www.comettplus.cz/jr/zas051.cz.html#a14
http://www.comettplus.cz/jr/zas051.cz.html#a14
http://www.comettplus.cz/jr/zas065.cz.html#a10
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Na základě těchto faktů bylo provedeno měření pro účely této práce, kde se autor 

zaměřil na vytíženost spojů MHD v procentech v určité časy a na různých spojích.  

 

Časový 

interval 
Linka Směr Obsazenost 

7:00 - 

8:00 

10 Hlavní nádraží 85% 

10 Černé mosty 75% 

11 Hlavní nádraží 90% 

11 Černé mosty 80% 

13 Hlavní nádraží 95% 

10:00 - 

11:00 

10 Hlavní nádraží 65% 

10 Černé mosty 55% 

11 Hlavní nádraží 60% 

11 Černé mosty 65% 

13 Hlavní nádraží 75% 

15:00 - 

16:00 

10 Hlavní nádraží 70% 

10 Černé mosty 75% 

11 Hlavní nádraží 70% 

11 Černé mosty 95% 

13 Hlavní nádraží 95% 

18:00 - 

19:00 

10 Hlavní nádraží 55% 

10 Černé mosty 60% 

11 Hlavní nádraží 65% 

11 Černé mosty 60% 

13 Hlavní nádraží 40% 

 

Sledovanými spoji byly spoje, které přepravují nejvíce cestujících, obsluhují hlavní 

úseky městem a mají nejmenší intervaly mezi odjezdy z počátečních stanic.  

Pozorování proběhlo u 20 spojů linek 10,11 a 13 mezi zastávkami Černé mosty  

a Hlavní nádraží. Autor použil pro potřeby této práce přepravu mezi těmito úseky ve všední 

dny a to v pondělí a úterý, v tyto časy 7:00-8:00, 10:00-11:00, 15:00-16:00  

a 18:00-19:00. Vždy byla provedena jedna jízda linkou 13 v jednom směru a dvě jízdy linkou 

10 a linkou 11 (tam a zpět). Autor vychází z přibližného odhadu obsazenosti, kdy 40% 

obsazenost byla taková, kdy byla obsazena všechna sedadla v autobuse. V případě, že bylo 

lidí více nebo méně než je míst k sezení, tak bylo počítáno od 0% tj. žádné obsazenosti až  

do 100% plné obsazenosti. Pozorování neprobíhalo v kloubových autobusech. 

Tabulka 2 Obsazenost linek MHD na určitém úseku v určitý čas. MHD projíždějící 

Budějovickou ulicí. (Autor, 2018) 
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Z Tabulky 2, je na malém vzorku zřejmé, jak moc jsou autobusy městské hromadné 

dopravy v Táboře vytížené. Hlavními časy největší intenzity přepravy cestujících jsou časy 

ráno a odpoledne při cestách do zaměstnání a školy. Nicméně i v méně exponované časy byly 

linky MHD poměrně značně vytížené 

Standardní počet míst k sezení v autobusu táborské hromadné dopravy je 29 - 32  

a kloubových autobusech je to pak  41 - 46 míst k sezení. Ke stání je to pak 68 – 75 míst resp. 

116-122.  

Linky 11 a 10 mají v měřené časy 7:00 - 8:00 a 15:00 - 16:00 rozestup mezi 

jednotlivými spoji 15-25 minut. Linka 13 má ve stejné časy rozestup 30-35 minut. Z této 

skutečnosti jde jistě odvodit velkou náročnost na přepravu cestujících na určeném úseku 

v určitou dobu.  

2.3 Důvody pro uzavírku na kritickém úseku 

Budějovická ulice je historickou ulicí, které se rekonstrukce týkaly pouze  povrchově, 

 a kompletní změna podoby ulice nebyla provedena desítky let. Úpravy asfaltu a různé 

dostavby dopravních zařízení, značek a dalšího vybavení neznamenaly pro výstavbu ulice 

zásadní problém.  

Plánovaná rekonstrukce bude kompletním přepracování ulice. Ulice by měla získat 

nový vzhled a měla by být více turisticky přístupná než je teď, měly by přibýt nová parkovací 

místa a měla by být provedena kompletní revize kanalizace a dalších inženýrských sítí.   

O rekonstrukci páteřní ulice ve městě se vede debata ve vedení města už dlouhou 

dobu. O rekonstrukci se veřejně mluví už od roku 2012. Rekonstrukce se poměrně dlouhou 

dobu odkládala a to vždy z různých důvodů, ať to byly politické důvody, nebo to byly důvody 

ekonomické, vždy se našlo něco, kvůli čemu se do rekonstrukce ulice nechtělo. Žádné 

politické uskupení v čele města nechtělo dělat takto nepopulární záležitost z důvodu nelibosti 

obyvatel města a případným dopadem v regionálních a místních volbách. Tento přístup se 

bohužel udržel poměrně dlouhou dobu a tak se stále odkládalo a přístup k problematice byl 

poněkud chladný. 

Do tohoto nepopulárního kroku se pustilo aktuální vedení města a doufá, že se touto 

cestou aktivního přístupu přiblíží lidem a v následujícím volebním období získají důvěru i 

přes realizaci tohoto nepopulárního kroku. 

Podoba rekonstrukce má mnoho faktorů a v současné době i mnoho předběžných 

návrhů a architektonických plánu k realizaci. Tyto plány nicméně budou muset počítat 
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s uzavřením ulic a omezení dopravy, které budou mít dopady právě na občany města, které 

tato rekonstrukce zasáhne nejvíce a způsobí jim největší komplikace a problémy. 

Podoba rekonstrukce bude rozebrána v kapitole 3, kde bude autorem vytvořen plán 

rekonstrukce. 
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3 NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ MIMOŘÁDNÉHO PROVOZU  

NA KRITICKÉM ÚSEKU 

Pro účely této práce budou rozebrány tři možnosti uzavření Budějovické ulice 

v Táboře. Důležitou zásadou pro vypracování složitého projektu, jako je uzavření hlavní 

dopravní tepny městem, je zhodnocení více variant uzavření ulice. Pro zajištění provozu 

MHD v náhradní trase bude uvažováno: 

1. Částečné uzavření hlavní ulice nebo jejích částí 

2. Krátkodobé úplné uzavření hlavní ulice nebo jejích částí  

Každý z přístupů má své výhody a nevýhody. Cílem této kapitoly je tedy navrhnout 

řešení pro každou z uvedených možností uzavírky ulice.  

3.1 Analýza rozsahu uzavírky 

Hlavní otázkou, kterou je potřeba rozhodnout je, zda půjde o omezení provozu  

na celém úseku najednou, nebo zde se stavební práce rozdělí do několika úseků, a tak 

zjednoduší složitost uzavírek a omezení, které ale budou opět delšího časového charakteru.  

Jak je již z práce zřejmé, je Budějovická ulice velice členitá a její uzavření 

komplikované. Na ulici je hlavní městská poliklinika, přípoj do hlavní obchodní ulice města  

a přes ulici vede hlavní cesta k hlavnímu nádraží.  

Na základě těchto skutečností je pro řešení uzavírky optimálnější řešení, uzavření ulice 

po částech. Kdy je potřeba stanovit jednotlivé úseky, které budou uzavřeny tak,  

aby se co možná nejméně omezila plynulost provozu a dopravní obslužnost MHD ve městě. 

Pro rozdělení na jednotlivé úseky je potřeba zhodnotit jestli omezená část bude mít 

možnost objížďky a bude zajištěn alespoň omezený přístup ke klíčovým místům, které ulice 

obsluhuje.  

Důležitý je také počet úseků, na které bude ulice rozdělena. Pokud by ulice byla 

uzavřena v celé její délce, bude velmi složité zajistit obslužnost MHD a hlavně plynulost 

dopravy městem. Uzavírka takové velikosti by v dopravních špičkách způsobila  

na alternativních trasách značný dopravní kolaps. Podobné následky by mohlo mít rozdělení 

na dva opravované úseky, kdy délka ulice a její členitost opět vždy znepřístupní minimálně 

dva klíčové body na ulici. Z tohoto pohledu se jeví jako nejefektivnější rozdělení oprav na tři 

opravované úseky. Při počtu více úseků už by docházelo ke zbytečnému protahování prací  

a zvyšování doby uzavírek. 
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Pro účely této práce bude uvažována varianta se třemi opravovanými úseky.  

Na následujícím Obrázku 2 je vidět plánované rozdělení ulice na tři opravované části. 

  

 

Obrázek 2 Rozdělení ulice na tři opravované úseky (Mapy.cz, 2018; upraveno autorem)  

 

Začátek prvního úseku dle Obrázku 2 je před světelným přechodem pro chodce  

ze směru od polikliniky a konec úseku je plánovaný na úrovni městské polikliniky. Začátek 

úseku je daný nutností oprav od daného bodu a konec prvního úseku byl zvolen autorem tak, 

aby končil na úrovní polikliniky a při uzávěrce buď prvního, nebo druhého úseku, byla 

poliklinika minimálně z jednoho směru plně dostupná. 

Druhý úsek začíná na úrovni polikliniky z důvodu již výše zmíněného a končí  

na křižovatce ulice Budějovická a Purkyňova. Konec 2. části je vybrán z důvodu velkého 

dopravního zatížení 3. části a její nutnosti uzavřít co nejmenší část ulice na co nejkratší čas. 

Dalším důvodem uzavření ulice v této podobě, je možnost objízdné trasy přes ulici 

Purkyňova.  

Poslední, tedy 3. úsek začíná na již zmíněné křižovatce (včetně této křižovatky)  

a končí na křižovatce ulic Štítného a Budějovická, kde je i konec celého opravovaného úseku. 

Toto rozdělení ulice se může v závislosti na varianty uzavření měnit a upravovat  

pro zjednodušení provozu na jednotlivých úsecích. 
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3.2 Částečné uzavření hlavní ulice nebo jejích částí 

Je-li vycházeno z toho, že tento typ uzavírky se zdá být nejméně náročný na omezení  

veškeré dopravy a změny v jízdních řádech MHD, je nutné počítat také s delší dobou 

realizace projektu a tak i dlouhodobějším omezením v dopravě. 

Částečná uzavírka ulice může mít několik základních variant, kterými jsou především 

kyvadlová doprava, jednosměrná doprava případně i kombinace těchto variant. Na každý 

jednotlivý uzavřený úsek ulice se může hodit jiná možnost řešení. Pro účely této práce bude 

vytvořen návrh pro základní varianty kyvadlové a jednosměrné dopravy a to především 

s dopadem na městskou hromadnou dopravu.  

3.2.1 Uzavírka 1. úseku a jeho objízdné trasy 

První úsek od Křižíkova náměstí až k poliklinice, se může jevit jako nejsnadnější úsek 

k řešení dopravy, nicméně ulice je v této části zúžená pouze do dvou pruhů a tak budou 

veškeré opravy složitější a protáhnou se pravděpodobně na delší dobu.  

Na ulici nenavazuje v tomto úseku žádná ulice, ale i tak je pro plynulost a dopravní 

obslužnost potřeba počítat s úpravou spojů projíždějících tímto místem. 

Bude-li uvažována varianta jednosměrné dopravy je potřeba vytvořit alternativní cestu 

pro druhý směr. MHD má v tomto značnou výhodu, protože může mít speciální povolení 

vjezdu do všech ulic ve městě a je zpravidla prioritní. Pro jednosměrný provoz se nejvíce hodí 

směrem od Křižíkova náměstí k poliklinice, jelikož jedna z hlavních objízdných ulice 9. 

Května je jednosměrná v opačném směru a vznikla by tak alternativa objízdné trasy.  

Na Obrázku 3 je červeně naznačena objízdná jednosměrná trasa přes ulici 9.  Května  

za předpokladu jednosměrné dopravy na opravované ulici.  

 

Obrázek 3 Jednosměrná objízdná trasa přes 9. Května (Mapy.cz, 2018; upraveno autorem) 
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Druhou alternativní cestou bude ulice Údolní, Lužnická a Bechyňská, které na sebe 

navazují a vedou jižně od Budějovické ulice, podél řeky Lužnice. Tyto ulice jsou obousměrné 

a budou tedy i jednou z hlavních objízdných tras pro tranzit. A to při rekonstrukci jak prvního 

tak i druhého úseku. Na Obrázku 4 je zvýrazněna červenou barvou alternativní cesta. 

 

Obrázek 4 Objízdná trasa přes ulice Údolní, Lužnická a Bechyňská. (Mapy.cz, 2018; 

upraveno autorem) 

 

Tato objízdná trasa má výhodu obou směrů jízdy, nicméně je delší než cesta 

standardní. 

Další hlavní objízdnou trasou, která je shodná pro všechny uzavřené úseky,  

je objížďka přes obchvat města. Tato objízdná trasa by měla primárně odklonit veškerou 

nákladní dopravu a část osobní dopravy mimo město. Je však značně dlouhá a pro MHD  

ne moc vhodná.  
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Na Obrázku 5 je opět červenou barvou vyznačena tato objízdná trasa.  

Pro použití pro MHD se objízdná trasa může lišit. 

 

Obrázek 5 Objízdná trasa přes silniční obchvat města. (Mapy.cz, 2018; upraveno autorem) 

 

Všechny tři naznačené objížďky mají své výhody i nevýhody, nicméně pro městkou 

hromadnou dopravu znamená každá z nic určitou změnu a úpravu celkové dopravní 

obslužnosti. 

3.2.2 Dopady na MHD při využití objízdných tras 1. úseku 

Předpokladem pro zachování plynulosti dopravy ve městě je kombinace všech 

objízdných variant z předešlé kapitoly. Pokud je požadováno co nejmenší zpoždění spojů  

a jejich plynulost musí se vyvážit jejich směr a intenzita se, kterou budou opravovaný úsek 

projíždět případně objíždět. 

V této variantě je výhodu jednosměrnost provozu na Budějovické ulici,  

kdy se autobusy MHD dostanou jedním směrem a to směrem od Křižíkova náměstí 

k hlavnímu nádraží. V tomto případě není nutné v jízdních řádech dělat velké změny. Tento 

směr může nabrat pravděpodobně menší zpoždění, kvůli zúžení silnice v opravovaném úseku, 

případně bude nutné posunout zastávku Poliklinika o pár metrů dál a vytvořit tak zastávku 

náhradní. Cestující by měli být o možných zpožděních informováni. 

Složitějším směrem bude směr od hlavního nádraží ke starému městu. Tento směr  

je nutné pustit po náhradních objízdných cestách. 
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 Hlavním krokem při zavedení opatření by mělo být omezení průjezdu tranzitu ulicí 9. 

Května. Spoje, které budou obsluhovány nízkopodlažním vozem, budou v tomto směru 

směřovány právě přes ulici 9. Května. Vozy obsluhující Pražské sídliště a okolí nemocnice  

a nebudou nízkopodlažné, budou vedeny objízdnou trasou po obchvatu města. Tyto vozy 

budou Obsluhovat v omezené míře i zastávky mimo jejich pravidelný směr, jako jsou 

zastávky Blanické předměstí nebo Čekanice, Na vyhlídce. Tyto spoje budou mít standardní 

konečnou zastávku Klokoty točna a bude se jednat o spoje linky číslo 11 a 13. Jelikož  

se jedná o frekventované spoje, cestující musejí být na tuto skutečnost upozorněni 

s dostatečným předstihem a na všech zastávkách na těchto linkách musí být umístěny 

výlukové jízdní řády se změnou obsluhovaných zastávek a časů. Délka objízdné trasy je cca 4 

km a délka standardní trasy je trochu více než 2 km. Dá se tedy přepokládat větší časová  

a ekonomická náročnost těchto spojů. 

Posledním bodem nutným k zajištění je obsluha zastávky poliklinika. Tato zastávka se 

změněný místem nástupu, který by byl před křižovatkou ulic Havlíčkova a Budějovická. 

Takto položená zastávka by si vyžadovala výjimku ve směru jízdy pro MHD, kdy by malé 

městské autobusy Stratos tuto zastávku obsluhovali a poté se Havlíčkovou ulicí vrátili zpět. 

Odkloněním autobusů MHD by mělo být v rámci omezeného prostoru dosaženo 

dostatečné zajištění obslužnosti všech zastávek alespoň v omezené frekvenci.  
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Na Obrázku 6 je naznačen směr jízdy autobusů ve směru ke Křižíkovu náměstí  

a nemocnici.  

  

Obrázek 6 Náhradní trasy autobusů ve směru od hlavního nádraží k nemocnici (Mapy.cz, 

2018; upraveno autorem) 

Na Obrázku 6 je červeně vyznačena jízda kloubových autobusů linek 11 a 13. Zelené 

označení patří ostatním linkám s nízkopodlažními vozy a modré označení trasy značí obsluhu 

zastávky Poliklinika malým městským autobusem. 

Výhodu této varianty je jednoznačné plynulost MHD. Nevýhodu je zvýšené zatížení 

ostatním tranzitem ve směru do historického centra města. Pro tuto variantu musí být doprava 

vedena Údolní, Lužnickou a Bechyňskou ulicí na ulici Na Parkánech. Nákladní doprava musí 

být celkově odkloněna z centra města, a to ideálně na městský obchvat, aby nedocházelo 

k ještě výraznějším omezením. 

Druhou variantou pro zajištění plynulosti provozu je kyvadlová doprava, která sice 

umožní jízdu oběma směry, ale značně prodlouží čekací lhůty a velmi složitě se bude  

při plánování výlukových jízdních řádů plánovat. Pro tuto variantu se mohou objízdné trasy 

využívat podobně jako pro variantu jednosměrnou s rozdílem zachování standardní obsluhy 

zastávky Poliklinika. Vytvoření stejného modelu úprav jak ve variantě jednosměrné 

propustnosti ulice povede ke zvýšení plynulosti provozu MHD na postižených úsecích. 

S ohledem na nutné změny pro MHD a dopravní podnik, se tato varianta jeví jako 

proveditelná. 
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3.2.3 Uzavírka 2. úseku a jeho objízdné trasy 

Druhý úsek rekonstrukce Budějovické ulice je v mnohém podobný jako úsek první. 

Hned dvě objízdné trasy jsou totožné s objízdnými trasami 1. úseku rekonstrukce. Jsou  

to Objízdné trasy ulicí Údolní, Lužnická a Bechyňská a zároveň trasa po obchvatu města. 

Tyto trasy by měli být zachovány stejně tak jako v prvním případě, což by mělo usnadnit 

komunikaci směrem k veřejnosti.  

Co se týče alternativní trasy po ulici 9. Května, vzniká zde rozdíl. Nájezd na ulici  

po ulici Bílkova bude z Budějovické ulice nepřístupný. Bude-li nutné využít ulici 9. Května 

musí se použít alternativní cesta, a to spojovací ulicí okolo Husova náměstí. Tato ulice  

je v části protisměrná a bylo by zdě nutné upravit směr jízdy, případně ji celou uzavřít pro 

ostatní tranzit. Toto omezení by nicméně znamenalo změny například v Jeronýmově nebo 

Erbenově ulici, kde by měl být také upraven směr jízdy. Na Obrázku 7 je vše znázorněno 

graficky. 

 

 

Obrázek 7 Náhradní trasa okolo Husova náměstí (Mapy.cz, 2018; upraveno autorem) 

 

Na Obrázku 7 je červenou barvou znázorněna objízdná trasa kolem Husova náměstí  

a po ulici 9. Května. Zelené šipky značí změnu směru jízdy, kterou by bylo nutné vytvořit, 

aby byl nahrazen výjezd z ulice Nerudova. Vhodným řešením, by poté byla změna směru 

jízdy v ulici Jeronýmova. Černou přímkou je znázorněn uzavřený úsek. 
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3.2.4 Dopady na MHD při využití objízdných tras 2. úseku 

Stejně jako u uzavření 1. úseku je nutné využití všech objízdných tras najednou  

a zajištění co možná nejplynulejšího provozu.  

Základní objízdná trasa pro kloubové autobusy 11 a 13 zůstává stejná. Druhá objízdná 

trasa okolo Husova náměstí vyžaduje úpravy ve směru jízdy, ale jinak je proveditelná. Další 

komplikací uzávěrky 2. úseku je dostupnost k poliklinice.  

V jednosměrné propustnosti Budějovické ulice je nutné počítat s tím, že zastávka 

Poliklinika bude obsluhována pouze z jednoho směru, což bude cestujícím způsobovat 

komplikace a prodlouží jim to cestu.  

Tato varianta vyžaduje také vytvoření výlukových jízdních řádů jak pro autobusy 

linky 11 a 13, ale také pro ostatní autobusy projíždějící ulicí 9. Května. V opačném směru 

není potřeba dělat žádné změny v jízdních řádech, nicméně je nutné upozornit cestující  

na možnosti zpoždění zasažených spojů. 

Bude-li použita možnost kyvadlové dopravy, je opět potřeba počítat se značným 

omezením tranzitní dopravy a většími časy zpoždění jednotlivých spojů. Tato možnost 

vyžaduje větší úpravu jízdních řádů a zvýšenou informovanost cestujících o trasách autobusů 

a může působit složitě. 

3.2.5 Uzavírka 3. úseku a jeho objízdné trasy 

Jednoznačně nejsložitější úsek na řízení provozu po objízdných trasách. 3. úsek  

je velmi složitý kvůli omezení přístupu MHD k hlavnímu nádraží. Z tohoto důvodu  

je varianta částečného uzavření pravděpodobně jediným možným řešením.  

V tomto případě je nutné probrat výhody a nevýhody jednosměrné a kyvadlové 

dopravy. Jednosměrná doprava opravovaným úsekem má značnou nevýhodu pro druhý směr, 

ze kterého se autobusy MHD nedostanou standardní cestou na nádraží a museli by být 

všechny vedeny alternativní trasou.  Kyvadlová doprava je v tomto případě vhodnějším 

řešením, nicméně je nutné počítat s omezením osobní dopravy v centru města, z důvodu této 

uzavírky. Osobní automobily by měli využívat alternativní trasy po obchvatu města  

a případně ulicí Údolní, nebo jiné neoficiální objízdné trasy. 
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Kyvadlová doprava pouze pro MHD by měla značně usnadnit provoz v tomto úseku  

a paradoxně by také měla i menší dopady na cestující. Bohužel toto řešení sebou nese 

komplikace při řešení objízdných tras pro osobní dopravu. Osobní doprava by měla být podle 

Obrázku 8 vedena po alternativních trasách. 

 

Obrázek 8 Objízdné trasy 3. úseku pro ostatní dopravu (Mapy.cz, 2018; upraveno autorem) 

 

Na Obrázku 8 jsou zakresleny tři objízdné trasy. Červenou barvou je označena nejdelší 

objízdná trasa přes městský obchvat. Zelená Barva značí nejkratší cestu pro osobní 

automobily a to centrem města kolem hlavního nádraží. Fialovou barvou je značena 

alternativní trasa, a to Údolní Lužnickou a Bechyňskou ulicí. Tyto Objízdné trasy by měli být 

dostatečné pro zajištění plynulého provozu ve městě.  

3.2.6 Dopady na MHD při uzavření 3. úseku 

Pro MHD je klíčové zajištění kyvadlové dopravy na opravovaném úseku. Pokud bude 

zajištěna kyvadlová doprava pouze pro městskou hromadnou dopravu a případně složky IZS  

a další omezené množství dopravních prostředků, bude plynulost MHD ve městě omezená 

pouze minimálně.  

V případě kyvadlové dopravy bude nutné upozornit cestující na možná zpoždění 

spojů, která mohou vzniknout. Nicméně komplikovanější bude komunikace k ostatní 

veřejnosti kvůli využívání objízdných tras.  
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3.3 Krátkodobé úplné uzavření hlavní ulice nebo jejích částí 

Každá rekonstrukce nebo oprava nemovitých staveb si někdy může nečekaně vyžádat 

změnu pracovního postupu a úpravu rozsahu oprav. V tomto případě je nutné změnit rozsah 

uzavírky v tomto případě v dopravě. Pro usnadnění projektu je vždy lepší počítat s více 

variantami a v plánování objízdných a alternativních tras v době rekonstrukce tomu není 

jinak.  

V této kapitole bude vytvořen návrh objízdných tras na jednotlivých opravovaných 

úsecích Budějovické ulice a to v horizontu 14 dní. Rozdělení úseků je uvažováno stejné jako 

při částečném uzavření komunikace. 

3.3.1 Úplná uzavírka 1. úseku a jeho objízdné trasy 

Při úplném uzavření páteřní ulice města bude nutné vytvořit dostatečný počet 

objízdných tras a náhradních cest jak pro osobní a nákladní dopravu, tak i pro městskou 

hromadnou dopravu. 

Dvě hlavní alternativní trasy, obchvatem města a Údolní ulicí zůstávají stejné  

i pro variantu úplného uzavření Budějovické ulice. Zásadním rozdílem bude jejích vytíženost. 

V prvním případě objízdné trasy po obchvatu města je zatížení menší než v případě údolní 

ulice, které by se v případě uzavírky 1. úseku velmi zahltila a v době dopravních špiček  

by vyžadovala určitou regulaci dopravy. 

Co se týče třetí objízdné trasy ulicí 9. Května, kde je doprava jednosměrná, opět  

by zde muselo být silně regulováno, kdy a kdo na ulici může. MHD by měla mít na této ulici 

určitě prioritu a pro využívání. 

3.3.2 Dopady na MHD při využití objízdných tras 1. úseku 

Rozdílem úplného a částečného uzavření 1. úseku Budějovické ulice je bezpochyby 

problém jednoho směru jízdy, který poskytuje ulice 9. Května. Stejně jako v případě 

částečného uzavření je nutné vést linky touto ulicí, v podobné duchu, nicméně opačným 

směrem je nutné použít jednu z alternativních cest.  

Ze směru od centra města k hlavnímu nádraží nelze přímo obsluhovat zastávku 

Poliklinika a ta bude tedy podle modelu částečného uzavření obsluhována pouze ze směru  

od nádraží. 

Co se týče kloubových autobusů linky 11 a 13 je nutné, aby se při úplné uzavírce ulice 

točili i v druhém směru zpět na nádraží. Všechny kloubové autobusy by musely být vedeny 

objízdnou trasou po obchvatu města. 
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 Podle modelu s částečným uzavřením jde ve směru do historického centra  

o minimální rozdíly, a tak by se i komunikace na tento směr nemusela při úplném uzavření 

ulic měnit.  

Směrem k hlavnímu nádraží, je nutné směřovat autobusy náhradní trasou Údolní ulicí. 

Vhodnou alternativou je střídavé posílání autobusů jednou nebo druhou alternativní cestou. 

Toto rozdělení by mělo zajistit v omezeném režimu obsluhu všech zastávek MHD, mimo již 

zmiňované zastávky Poliklinika. K zastávce poliklinika se dá pěšky dostat i z údolní ulice  

a to poskytuje možnost využití zastávky Lužnická, U Přibíků, kde by autobusy, které 

obsluhují zastávku Poliklinika, zastavovali. Stejně tak pro autobusy které pojedou ulicí 9. 

Května by se vytvořila náhradní zastávka například před obchodním domem Dvořák,  

kde by cestující, kteří cestují na polikliniku nebo k její blízkosti mohli vystoupit. 

Pro cestující bude tato změna velmi komplikovaná a bude vyžadovat vyhotovení 

výlukových jízdních řádů a dostatečnou komunikaci a informovanost veřejnosti. Uzavírka 

části Budějovické ulice si vyžádá značné proluky v časech odjezdů a příjezdů autobusů a bude 

vyžadovat značnou koordinaci dopravy. 

3.3.3 Úplná uzavírka 2. úseku a jeho objízdné trasy 

Uzavírka druhého úseku si vyžádá také velké omezení v dopravě napříč celým 

městem. Stejně jako u prvního úseku je možné využít dvě hlavní objízdné trasy. Třetí 

objízdná trasa se stává s uzavírkou Havlíčkovy a Bílkovy ulice pouze jednosměrná ve směru 

do centra města ke Křižíkovu náměstí. Tato skutečnost opět zintenzivní dopravu na dvou 

zbývajících trasách ve stejném směru, což zejména v Údolní ulici způsobí značné dopravní 

komplikace a dopravní kolony.  

Z důvodu velkého vytížení těchto ulic musí být pro IZS a MHD plně k dispozici ulici 

9. Května, která je nejrychlejší spojnicí hlavního nádraží a centra města a je i nejrychlejší 

cestou v době uzavírky pro složky IZS, které si tudy značně zkrátí cestu do nemocnice, která 

se standardně obsluhuje po Budějovické ulici. 

3.3.4 Dopady na MHD při využití objízdných tras 2. úseku 

Druhý úsek je opět v jednom směru podobný jako při částečné uzavírce, a to ve směru 

k centru městě a Křižíkovu náměstí. Opět jde o ztíženou situaci, a tak je nutné všechny linky 

obsluhované mimo jiné i kloubovými autobusy, včetně linek 11 a 13, poslat alternativní 

cestou po obchvatu města. Tato alternativní cesta je jedinou vhodnou pro kloubové autobusy  

a tak je nutné jí používat v obou směrech. Nízkopodlažné autobusy poté budou ve směru 
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k hlavnímu nádraží využívat 2. objízdnou trasu Údolní ulicí, aby tak obsloužily všechny 

potřebné zastávky. 

Zastávka Poliklinika bude při úpravách 2. úseku zcela nedostupná a tak je nutné,  

aby se využili alternativní zastávky, jak v Lužnické ulici, tak i v ulici 9. Května. Zastávky  

by tak měli dočasně nahradit chybějící zastávku Poliklinika.  

Stejně tak jako v uzavření 1. úseku je i v 2. úseku nutné komunikace s veřejností  

a upozornění cestujících na nové výlukové jízdní řády. Informovat jak řidiče osobní, tak  

i nákladní dopravy a zajistit veškerou podporu v řízení dopravy na alternativních trasách. 

Objízdné trasy způsobí podobné ne-li větší zpožďování spojů MHD jako v případě 

uzavírky 1. úseku. Náhradní trasy autobusových linek budou generovat větší zpoždění  

ve směru k Hlavnímu nádraží, kdy všechny spoje pojedou po delších a komplikovanějších 

trasách než je jejich standardní trasa. 

3.3.5 Úplná uzavírka 3. úseku a jeho objízdné trasy 

Tato uzavírka je jednoznačně nejhorší variantou a je nutné se ji za každou cen 

vyhnout. Z důvodu uzavření ulice ve 3. úseku vznikne nutnost vést dopravu na nádraží jinou 

cestou, než je tomu u uzavírek 1. a 2. úseku. Ulice Purkyňova zůstane tedy bez využití a pro 

příjezd na nádraží se musí využít jiná alternativní cesta. Dlouhodobá uzavírka tohoto úseku  

by generovala nemalé náklady a zcela jistě by nesla vysokou nelibost jak veřejnosti  

tak i cestujících MHD.  

Bude-li vycházeno z toho, že budou zachovány dvě objízdné trasy po obchvatu městě 

a Údolní ulicí vzniká komplikace výhradně pro MHD a Integrované záchranné složky, které 

by tímto ztratily přímou a nejrychlejší cestu k městské nemocnici a případně poliklinice. 

Alternativní cesta, která je značená na Obrázku 8 zelenou barvou by musela sloužit i pro část 

autobusů MHD a IZS, čímž by docházelo ke zpožďování spojů a dopravním komplikacím  

na Objízdném úseku přes Chýnovskou ulici kolem hlavního nádraží. 

3.3.6 Dopady na MHD při využití objízdných tras 3. úseku 

Bude-li situace při rekonstrukci tak složitá, že bude nutné 3. úsek uzavřít úplně bude 

situace pro cestující v MHD velmi komplikovaná. Uzavření pouze na nezbytně dlouhou dobu 

bude samozřejmostí. Pro tento scénář musí být vytvořen krizový plán předem, aby se předešlo 

zbytečným chybám v úpravách jízdních řádů a informovanosti na poslední chvíli. 

V tomto případě by veškerá doprava na Hlavní nádraží musela být vedena  

po alternativní zelené trase dle Obrázku 8. Musely by se vybudovat náhradní zastávky  

a omezit počet vozů projíždějících centrem města. Cesta městem by tedy vedla od Černých 
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mostů směrem po Chýnovské ulici, dále po Zavadilské ulici, přes Blanické předměstí 

k Hlavnímu nádraží a pak dále po ulici 9. Května dál ke Křižíkovu náměstí. Tato cesta  

by byla sjízdná pro nízkopodlažné autobusy, nicméně pouze v jednom směru. V opačném 

směru musí být autobusy posílány objízdnými trasami. Co se týče autobusů kloubových, tak 

musí být posílány zpět přes Blanické předměstí na obchvat města a pro obsluhu západní části 

města využít tuto alternativní trasu a to v obou směrech.  

Dopad uzavírky této části by byl pro všechny linky, které ve svém směru využívají 

Budějovickou ulici, a to v obou směrech. V tomto případě je tedy nutné upravit na všech 

zastávkách postižených linek vytvořit náhradní jízdní řády a informovat cestující o možných 

zpoždění všech postižených spojů. 

Jelikož bude mít MHD ve městě takto ztíženou situaci, je nutné značně upravit  

a omezit osobní dopravu ve městě.  

 Zastávka Poliklinika bude opět velmi složitě obsluhovatelná a tak se musí  pro 

cestující vytvořit alternativní zastávky na ulici 9. Května ve směru ke Křižíkovu náměstí  

a na Lužnické ulici v obou směrech. Dostupnost polikliniky bude i tak velice komplikované 

z důvodu velkých výškových rozdílů v umístění zastávek a samotné polikliniky. Nabízí  

se také řešení pro obsluhu v jednom směru, kdy by se pro přímou obsluhu zastávky 

Poliklinika využívaly minibusy, které by se dokázaly vytočit na ulici 9. Května a Havlíčkovou 

ulicí sjet k místu standardní zastávky na Budějovické ulici. Toto opatření by vyžadovalo  

také úpravu jízdního řádu a informování o jednosměrné obsluze zastávky Poliklinika.   

V každém případě se jedná o nejsložitější variantu uzavírky a je nutné se jí za každou 

cenu vyhnout a mít případně včasně připravený krizový plán na vytvoření alternativní 

dopravy MHD. Tato varianta uzavírky bude pravděpodobně i ekonomicky a systémově 

nejnáročnější a vyžádá si spolupráci města, dopravního podniku, IZS, stavební firmy a všech 

obyvatel města i cestujících, kteří se v době uzavírky budou podílet na provozu a dopravě  

ve městě. 

3.4 Dlouhodobé uzavření Budějovické ulice  

Na základě předpokladů a iniciativy města, dopravního podniku, stavebního podniku  

a dalších účastníků rekonstrukce se jeví eventualita dlouhodobého uzavření Budějovické ulice 

jako nevhodném řešení.  

Z předešlých podkapitol vyplývá, že jakákoliv úplná uzavírka bude mít velký dopad 

na veškerou dopravu ve městě. Omezení na delší dobu než týden nebo dva by způsobilo 

značný dopravní kolaps. Uzavřením některých úseků by se více komplikovala doprava  
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ve městě, některými úseky by se komplikovala méně. Pro dopravu ve městě, ale jistě platí, že 

komplikace, které by přineslo uzavření jakéhokoliv úseku, by byly obrovské. Z tohoto důvodu 

je varianta dlouhodobého uzavření značně nevhodná i potenciální rychlost a zlevnění prací na 

projektu. 
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4 ZHODNOCENÍ NÁVRHU ZAJIŠTĚNÍ MIMOŘÁDNÉHO 

PROVOZU NA KRITICKÉM ÚSEKU 

Jak je již z předešlého textu zřejmé, bude se jednat o velkou a náročnou rekonstrukci 

táborské páteřní ulice. Po dobu celé rekonstrukce půjde o nestandardní a mimořádnou situaci, 

která přinese v jakékoliv podobě úpravy dopravy ve městě a buď menší, nebo větší omezení. 

Z tohoto omezení plynou značné ekonomické a další náklady, které se bude potřeba zhodnotit 

a posléze vynaložit.  

Subjektů zasažených touto rekonstrukcí bude hned několik. První a jeden z nejvíce 

zasažených subjektů je určitě osobní a nákladní doprava. Tento subjekt bude omezen 

v jakékoliv podobě uzavírky jakéhokoliv úseku a bude obnášet značnou informovanost řidičů 

a provozovatelů dopravních služeb.  

Dalším neméně zasaženým subjektem bude dopravní podnik Comettplus s.r.o., který 

musí veškerou městkou a dálkovou dopravu, kterou provozuje ve městě Tábor upravit nebo 

omezit. Tato opatření s sebou ponesou náklady, které bude dopravní podnik poté vysvětlit 

správě města, aby mu byly na tyto úpravy poskytnuty potřebné finanční a jiné prostředky. 

Třetím značně zasaženým subjektem budou cestující a obecně obyvatelé města a jeho 

okolí. Dopad na cestující bude v podobě změn z jízdních řádech, zpoždění a omezení 

pravidelných linek, změny v umístění zastávek, náhradní zastávky, změny v trase a čase jízdy 

jednotlivých spojů a dostupnost některých míst ve městě. Co se týče ostatních obyvatel města, 

kteří nebudou využívat žádných dopravních prostředků, ti budou omezeni výhradně  

na dostupnosti některých chodníků a případně komerčních budou v zasažených úsecích 

rekonstrukce. 

Mezi další subjekty, které využívají dopravu po městě, a rekonstrukce se jich také 

dotkne, jsou složky integrovaného záchranného sboru. Hasiči, pohotovost a policie, bude mít 

v době rekonstrukce ztíženou práci a bude potřeba spolupráce jednotlivých složek k zajištění 

dostatečné obslužnosti obyvatel.  Zejména záchranné služba, která bude pro přepravu 

cestujících do nemocnice využívat v některých případech objízdné trasy, bude mít svou práci 

ztíženou. Zapojení policie bude nutné pro zajištění co možná největší plynulosti provozu  

za daných podmínek. Hasiči poté v nutném případě mohou pomoci odblokovat silnici  

po dopravní nehodě v místě objížďky apod. 
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4.1 Posouzení dopadů částečné uzavírky hlavní ulice  

Částečné uzavření ulice by měl být výchozí požadavek na firmu, které bude 

rekonstrukci provádět. Pro provoz na Budějovické ulici je navázáno mnohé, a tak je udržení 

částečného průjezdu ulicí značně důležité. Pro zhodnocení nákladů a dopadů bude autor 

postupovat po jednotlivých úsecích tak, aby vždy bylo zhodnoceno vše podstatné s  hlavním 

dopadem na městkou hromadnou dopravu ve městě. 

4.1.1 1. rekonstruovaný úsek 

Tento úsek je nejdelší a dá se předpokládat, že jeho uzavření bude trvat nejdelší dobu. 

Umožnění jednosměrné jízdy bude také, ze všech tří úseků, nejvíce problematické. Ulice  

je od Křižíkova náměstí až k poliklinice úzká a chodníky okolo ní také. Je lemována 

budovami, bude zde tedy velký problém s prostorem.   

Pro zajištění dostupnosti a plynulosti MHD, při částečném uzavření úseku bude nutné 

zajistit změny v dopravě ve směru k historickému jádru města. V opačném směru nedojde 

k žádné změně. 

Náklady, které budou přímo spojené s provozem MHD v postiženém směru, se budou 

týkat změn v jízdních řádech, informovanosti cestujících, a úpravách tras kloubových 

autobusů, které by složitě projížděli ulicí 9. Května.  

Linky 11 a 13 tedy budou na většině svých spojů vedeny po objízdné trase, která  

je o 2 km. Tento fakt znamená zvýšení nákladů na provoz. Obě linky mají dohromady  

60 průjezdů Budějovickou ulicí ve směru Klokoty točna (linka 13 má 26 průjezdů  

a linka 11 má 34 průjezdů). Bude-li počítáno s tím, že 100% autobusů bude kloubových, 

jedná se o 60x2km, které budou najety navíc oproti standardnímu provozu. Těchto 120km 

denně bude nutné započítat jako nutné náklady tohoto opatření. Jelikož dopravní podnik 

disponuje jak naftovými motory, tak motory na CNG, může se celková spotřeba paliva lišit, 

podle poměru využívaných motorů v autobusech linky 11 a 13. Spotřeba autobusů 

poháněných na CNG bude nižší než spotřeba autobusů poháněných naftovým motorem. 

Informovanost cestující je důležitým faktorem a při sestavování nákladů je potřeba  

s ní také počítat. Jedná se primárně o administrativní práci, u které se náklady budou  

při změně délky a místa rekonstrukce měnit jen minimálně. 

Fixní náklady nicméně nebude možné použít na úpravu jízdních řádů, kde se délkou  

a důležitostí uzavírky jedná o složitější a složitější změny, které budou mít rozdílné dopady  

na náklady spojené s rekonstrukcí. 
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Dobrovolnou záležitostí je poté vybudování náhradních zastávek na objízdné trase, 

které by mohli usnadnit cestujícím dopravu na požadované místo. Tato varianta však není 

nezbytná a do nákladů pro MHD spojených s uzavřením 1. úseku se započítávat nemusí. 

 

4.1.2 2. rekonstruovaný úsek 

Úsek, který je po téměř celé své délce široký na 3 jízdní pruhy. S velkou 

pravděpodobností by mělo být částečné uzavření proveditelné. Tento úsek si přinese značnější 

úpravu dopravy ve městě a větší omezení pro ostatní tranzit 

Pro MHD se oproti uzavírce 1. úseku neliší vedení linek 11, 13 a případně dalších 

kloubových spojů, které musí být v jednom směru vedené po alternativní objízdné trase. 

Stejně tak se pro tento úsek budou upravovat jízdní řády a bude nutné informovat cestující  

a občany města o chystaných úpravách. Náklady na komunikaci budou pravděpodobně 

podobné jako při uzavírce 1. úseku. Náklady na změnu jízdních řádů a jejich aktualizace  

by pak mohla být méně nákladná, jelikož tento úsek by podle své délky a profilu mohl být 

zrekonstruován rychleji než první úsek.  

Náklady, které vzniknout navíc oproti uzavření prvního úseku poté budou spojeny  

se změnou dopravního značení v oblasti Husova náměstí. V této oblasti bude nutné upravit 

několik jednosměrných ulic a částečně omezit přístup pro osobní dopravu v okolí ulice  

9. Května a Husova náměstí. 

Tento rekonstruovaný úsek bude mít velmi podobný dopad na dopravní obslužnost 

MHD ve městě jako v případě 1. úseku. Platí varianta jednosměrného provozu  

na Budějovické ulici. 

4.1.3 3. rekonstruovaný úsek 

Přestože se jedná o nejkratší rekonstruovaný úsek, vyžádá si jeho částečná uzavírka 

pravděpodobně největší náklady na realizaci změn v provozu MHD ve městě. Dopady 

uzavírky 3. úseku jsou závislé na možnosti kyvadlové dopravy na tomto úseku.  

V případě úspěšného a efektivního řízení kyvadlové dopravy na tomto úseku by byly 

dopady na MHD ve městě minimální. Náklady na komunikaci by byly hlavním nákladem této 

uzavírky. Informovanost cestujících by byla z důvodu zpoždění většiny spojů nezbytná. 

Velkou nákladovou položkou by poté bylo řešení objízdných tras pro osobní a nákladní 

dopravu, nicméně to není záležitost, které se týká přímo MHD a například pro dopravní 

podnik by měla jen malý dopad.  
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Horší variantou uzavírky ulice je pouze jednosměrný provoz ulice, kdy se opět musí 

zapojit alternativní trasa po obchvatu města, kudy budou posílány kloubové autobusy. Navíc 

zdě vzniká komplikace s dojížděním k nádraží pro všechny postižené spoje. Co se týče 

vzdálenosti, která by byla nutná objet, tak se jedná o zanedbatelnou vzdálenost, o kterou  

by se případně objíždělo přes Chýnovskou ulici. Časové prodloužení by, ale v této variantě 

bylo značné a také by bylo nutné upravit jízdní řády. Se všemi těmito faktory se pojí nemalé 

výdaje, se kterými bude nutné v případě jednosměrného provozu počítat.  

Dobrovolnou volbou může být poté také vyhotovení potenciálních náhradních 

zastávek na Blanickém předměstí, přes které povede objízdná trasa na nádraží. 

4.2 Posouzení dopadů úplné uzavírky hlavní ulice  

Úplná uzavírka jakéhokoliv úseku na Budějovické ulici je jednoznačně nežádoucí  

a prioritou se jí pokud možno vyhnout. Úplné uzavření páteřní ulice bude generovat velké 

náklady na tvorbu náhradních objízdných tras jak pro osobní a nákladní dopravu tak také  

pro MHD a ostatní tranzit, který se městem pohybuje.  

Každý z úseků má určitou náchylnost a pravděpodobnost, se kterou se může stát tato 

nepříznivá varianta uzavření rekonstruované části. Nejpravděpodobnější a nejnáchylnější 

k uzavření je 1. úsek, a to díky své délce a úzkému profilu. Málo prostoru k rekonstrukci  

si může vyžádat krátkodobé úplné uzavření ulice. Druhý a třetí úsek, jsou oba kratší a širší  

a mají na nutnost uzavření nižší pravděpodobnost, nicméně nikdy nelze nutnost uzavírky 

vyloučit a to například u důvodu úpravu kanalizací, rozvodu elektrické energie, vody, 

teplovodů a dalšího nezbytného technického zařízení. 

Náklady generované jakoukoliv uzavírkou budou mnohem znatelnější než pouze 

částečná, neúplná uzavírka rekonstruovaného úseku.  

4.2.1 1. rekonstruovaný úsek 

Úplná uzavírka úseku, naproti uzavírce částečné, přinese na tomto úseku změny  

ve vedení dopravy v obou směrech. Uzavírka směru k hlavnímu nádraží s sebou přinese 

několik nutných změn a tudíž i vynaložení nezbytných nákladů na její realizaci.  

Bude-li pro zjednodušení změn potřeba vytvořit plán pro úplné uzavření, bude ideální 

počítat s využitím varianty částečné uzavírky, tj. využijí jednosměrného provozu ve směru  

do historického centra. V opačném směru vzniknou náklady pro přesměrování všech autobusů 

do alternativních tras.  

Pro autobusy vedené jižní alternativní trasou okolo řeky ulicí Lužnická, bude zvýšení 

délky úseku přibližně o 500 metrů. Touto alternativní trasou by ideálně mělo být směrován 
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největší počet spojů. Čím více se bude úsek využívat, tím méně se bude muset využívat druhá 

alternativní cesta, při které si řidiči MHD najedou oproti kratší variantě o 1,5 km více. 

Z tohoto důvodu bude nejlepším řešením rozdělit autobusy a posílat všechny kloubové 

autobusy delší alternativní cestou a nízkopodlažné vozy vést kratší cestou Údolní a Lužnickou 

ulicí. Pro kloubové autobusy bude cesta sjízdnější a ostatní autobusy budou mít zase rychlejší 

obslužnost zastávek.  

Pro zajištění obslužnosti zastávky Poliklinika bude nutné vynaložit drobné náklady  

na přesun zastávky pro jednoduší obsluhu tohoto místa. 

Značné náklady si vyžádá úprava jízdních řádů. Bude nutné upravit jízdní řády 

každého postiženého spoje. Oproti úpravě jednoho směru se tedy musí počítat s minimálně 

dvojnásobnými náklady na vytvoření alternativních řádů. 

Komunikace k cestujícím bude také složitější. Informovanost veřejnosti musí být 

v dostatečné míře odpovídající dopadům uzavírky. Jelikož se jedná o krizový scénář, bude 

nutné veřejnost informovat o dalších nutných změnách, a tudíž se dá předpokládat,  

že i náklady v této oblasti budou větší než pouze v případě částečného uzavření páteřní ulice 

ve městě.  

4.2.2 2. rekonstruovaný úsek 

Stejně tak při uzavření 1. úseku i při uzavření tohoto úseku bude nutné vytvořit 

náhradní plán dopravy ve směru k hlavnímu nádraží. V kapitole o jednosměrné uzavírce byl 

zhodnocen směr do historického centra města, nicméně úplná uzavírka si vyžádá využití 

všech objízdných tras.  

Při uzavření 2. úseku, který bude časově navazovat na úsek první, dává smysl využít 

vše, co bude nastavené při případné uzavírce 1. úseku (jízdní řády, objízdné trasy, atd.)  

Dá se tedy předpokládat, že náklady na uzavírku budou v těchto záležitostech stejné.  

Rozdíly oproti uzavření předešlého úseku jsou především ve změně obslužnosti 

některých zastávek. Především se jedná o zastávky Křižíkovo náměstí a Poliklinika.  

U Křižíkova náměstí se jedná pouze o vytvoření náhradní zastávky ve směru k hlavnímu 

nádraží, tak aby mohla být posléze obsluhovaná na alternativní trase jižní cestou. Zastávka 

Poliklinika bude vyžadovat vytvoření dvou náhradních zastávek, což s sebou přinese náklady 

na jejich vytvoření.  

Nutným opatřením je i využití alternativních tras kloubovými autobusy, úpravy 

jízdních řádů a informovanost veřejnosti, tak jako je tomu u předešlého úseku. Náklady 
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vynaložené na tyto změny budou také podobné jako při uzavírce 1. úseku. Tyto náklady  

se ovšem netýkají posledního úseku  

4.2.3 3. rekonstruovaný úsek 

Složitost tohoto úseku je opravdu komplikovaná a tak se dá předpokládat, že uzavření 

této části ulice bude velmi složité a přinese sebou velké náklady. Oproti částečné uzavírce této 

ulice, která by byla řešena kyvadlovou dopravou, si tato varianta vyžádá velké změny a s  tím  

i velkou finanční náročnost uzavírky, proto je varianta uzavření ulice nejhorší. Tato část 

úseku je poměrně široká a pro řešení kyvadlové dopravy by měla vždy najít prostor, nicméně 

v případě jakékoliv havárie je nutné mít vytvořený krizový plán a vědět jaké si vyžádá 

náklady na realizaci. 

Úplná uzavírka znamená kompletní přepracování jízdních řádů všech zasažených 

linek, což přinese jednoznačně největší náklady na tuto změnu oproti ostatním uzavřeným 

úsekům.  

Komunikace a informovanost veřejnosti a cestujících bude také nejsložitější. Vysoké 

náklady přinese jak komunikace pro cestující MHD, tak hlavně pro ostatní obyvatele  

a uživatele dopravní infrastruktury.  

Vedení dopravy po alternativních trasách bude značně komplikované a určit přesné 

náklady bude velmi složité a bude velmi závislé na situaci a případných nenadálých situacích. 

4.3 Celkové posouzení dopadů rekonstrukce  

Rekonstrukce Budějovické ulice bude opravdu velký projekt a přinese sebou velké 

náklady a finanční zatížení a vyžádá si trpělivost obyvatel městě a všech ostatních. Každý 

jednotlivý úsek je specifický a přináší menší či větší změny v dopravě ve městě a menším  

či větším dopadem na MHD. Městská hromadná doprava nicméně má prioritu a je nutné 

zajistit její provoz.  
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Všechny části přinášejí náklady na vytvoření alternativních tras, náhradních jízdních 

řádů, komunikaci, náhradních zastávek a ostatní náklady, které bude nutné vynaložit. V každé 

variantě uzavírky je však rozdílná výše těchto nákladů. V následující tabulce jsou tyto 

náklady porovnány. 

 

  
Alternativní 

trasy 
Jízdní řády 

Informovanost 
a komunikace 

Náhradní 
zastávky 

Změny v 
dopravě 

Částečná 
uzavírka 

1. úsek  nízké nízké nízké nízké nízké 

2. úsek nízké nízké střední nízké střední 

3. úsek žádné žádné nízké žádné střední 

Úplná 

uzavírka 

1. úsek  střední střední střední nízké střední 

2. úsek střední střední vysoké střední vysoké 

3. úsek vysoké vysoké vysoké vysoké vysoké 

Tabulka 3 Předpokládané náklady na uzavírku jednotlivých úseků Budějovické ulice (autor, 

2018) 

Pro srovnání nákladů na uzavírku jednotlivých úseků byla použita Tabulka 3, ve které 

je vyznačených 5 typů nákladů spojených s rekonstrukcí páteřní ulice městem (alternativní 

trasy, jízdní řády, informovanost a komunikace, náhradní zastávky a změny v dopravě).  

Ke každému úseku jednotlivých typů uzavírky a jejich úsekům jsou přiděleny hodnoty  

od žádné až po vysoké. Tyto hodnoty značí náklady nutné vynaložit u jednotlivých typů 

nutných úprav. Jedná se o srovnání těchto hodnot tak, aby byly zřejmé rozdíly mezi nimi  

a dalo se snadno srovnat představit, jak náročný úsek bude. Hodnoty byly autorem zvoleny  

od nejnižších žádných nebo minimálních nákladů, přes nízké a střední, až to vysoké náklady, 

které značí případnou komplikovanost uzavírky určitého úseku. 

Z Tabulky 3 je možné vyčíst, že z pohledu nákladů je částečná uzavírka výhodnější. 

Zejména rozdíl mezi částečnou a úplnou uzavírkou 3. úseku je propastný. Pokud budou 

srovnány úseky 1 a 2 tak jsou náklady v obou případech také nižší v případě částečné 

uzavírky. Pouze v případě uzavírky 1. úseku mohou být srovnatelné náklady na vytvoření 

náhradních zastávek.  
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Z analýzy nákladů na uskutečnění jednotlivých úseků plyne, že je důležité se snažit 

udržet prostupnost uzavřených úseků alespoň v jednom pruhu tak, aby se náklady na tuto 

rekonstrukci omezily na ty pouze nezbytně nutné. Každá chyba nebo jakákoliv jiná příčina, 

která způsobí nutnost uzavření silnice, vytvoří určitě vícenáklady a v neposlední řadě  

i nelibost veřejnosti a další komplikace. Z finančního pohledu je tedy prioritou udržení 

průjezdností všech úseků. 
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ZÁVĚR 

Rekonstrukce Budějovické ulice je nezbytná, ale komplikovaná záležitost. V této práci 

byly autorem rozebrány jeho návrhy na rozdělení rekonstrukce do třech hlavních úseků  

a ke každému úseku byly vytvořeny návrhy objízdných tras. Tyto objízdné trasy autor zvolil 

tak, aby podle něj co nejméně zatížili ostatní části města a snížili tak náročnost změn 

potřebných k úpravě Budějovické ulice. 

Autor v práci hodnotí dva základní pohledy na uzavírku zvolených úseků. Částečná 

uzavírka silnice a využití jednosměrné nebo kyvadlové dopravy, oproti úplnému uzavření 

silnice a využití objízdných a alternativních tras. Diplomová práce se zaměřuje především na 

dopady na městkou hromadnou dopravu, ale zmiňuje i dopady na ostatní dopravu ve městě, 

které budou značné a pravděpodobně náročnější než dopady na městkou hromadnou dopravu.  

Cíl této práce je autorem pojat jako nezávislý pohled na rekonstrukci Budějovické 

ulice s návrhy jednotlivých uzavírek a jejich dopady. Tato práce neslouží jako návrh na 

projekt, ale jako další pohled na rekonstrukci tak, aby se při vytváření konečného projektu 

brala zřetel na co možná nejvíce faktorů, které mohou rekonstrukci ovlivnit případně ohrozit.  

Autor se zaměřuje na dva typy uzavírky a na potenciální objízdné trasy tak,  

že odhaluje náročnost a nákladnost těchto uzavírek. Autor navrhuje a hodnotí tyto varianty 

z pohledu dopadů na dopravní podnik a obyvatele města, kterých se rekonstrukce dotkne 

nejvíce. 

Na základě analýzy rozsahu využívání městské hromadné dopravy bylo zjištěno,  

že rekonstrukce bude mít dopad na velké množství cestujících převážně v dobách dopravních 

špiček a samozřejmě i mimo ně. 

Autorem navrhnuté řešení jednosměrné respektive kyvadlové dopravy je schůdným 

řešením, které by mělo být proveditelné a mělo by být dosaženo co možná nejlepší plynulosti 

dopravy. Zaměřením této práce na městskou hromadnou dopravu autor nehodnotí 

rekonstrukci jako celek, ale jako ideální postup pro řešení hromadné dopravy.  

Druhá varianta uzavření celých navrhovaných úseků je podle autora velmi 

komplikovaná a zejména při rekonstrukci 3. úseku značně nákladná a nežádoucí. 

Rekonstrukce prvního a druhého úseku je autorem zhodnocena také jako ekonomicky 

náročnější. Pro tento projekt obecně platí, že čím větší omezení provozu tím větší náklady  

na její realizaci. 

Vytvořením, rozebrání a následným zhodnocením dopadů rekonstrukce na městskou 

hromadnou dopravu bylo dosaženo cíle této práce.  
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Z této práce plyne autorovo doporučení pro organizátory rekonstrukce a její ostatní 

aktéry. Základním řešením pro co možná nejplynulejší provoz městské hromadné dopravy  

je dobrá příprava projektu a nepodcenění případných komplikací, které by celou rekonstrukci 

značně zkomplikovaly a prodražily. Autor doporučuje vytvořit plán pro krizový scénář 

rekonstrukce, kde bude počítáno s úplným uzavřením ulice. V případě, že se tento scénář 

neplní, je nezbytné mít připravenou alternativu, kterou bude možné rychle nasadit a využít.  
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Příloha A Podoba jedné z prvních historických tramvají 

 

Zdroj: Google obrázky, 2018 
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Příloha B Mapa linek MHD Tábor 

 

Zdroj: Comettplus, 2018 
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Příloha C Mapa centrální části města Tábor 

Zdroj: Mapy.cz, 2018 


