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ÚVOD 

Návrh organizace dopravy a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury v Jindřichově Hradci 

vycházejí ze základních zdrojů pro zpracování koncepce uvedených v Zadávací 

dokumentaci a v kap. 2 Průběžné zprávy – Analýza a průzkumy a z výstupů analýz a 

průzkumů obsažených v kap. 3 Průběžné zprávy – Analýza a průzkumy. V závěru analytické 

části koncepce byly v kap. 3.9.2. uvedeny  Cíle a priority koncepce dopravní obslužnosti: 

• „Město pro lidi“, posílit postavení hromadné, pěší a cyklistické dopravy v centru 

• Automobilovou dopravu podporovat na sídlištích a na obvodě města, 

• Obnovit v dopravní infrastruktuře  „městské brány“ 

• Vytvořit pěší přístup ze sídliště Vajgar mimo Vídeňskou ulici 

• Přeřešit výstupy z pěších zón a prostor Mírového náměstí 

• Intenzivně podporovat cyklistickou dopravu v centru 

• Navrhnout řešení nebezpečných míst   

• Řešit obsluhu Nežáreckého předměstí 

• Navrhnout řešení nebezpečných míst  

• Systémově vyřešit parkování v centru města 

• Integrovat hromadnou dopravu, změnit tarifní politiku v MHD ve prospěch celoročního 

předplatného, „autobusem kdykoli chcete“ 

V návrhové části projektu jsou uvažovány nejnovější poznatky a předpoklady o vývoji a růstu 

silniční dopravy. Rozvoj území je navržen v souladu s připravovaným územním plánem 

s předpokládaným naplněním na 50%. Vzhledem ke snaze o přerozdělení dopravy mezi 

jednotlivé druhy dojde k určitému poklesu cest individuální automobilové dopravy v centru. 

Naopak na obvodových komunikacích je předpokládán růst dopravy. Vnější cesty a tranzit 

budou ovlivněny dostavbou dálnice D3.  
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1  NÁVRH ORGANIZACE DOPRAVY (2 VARIANTY) 

1.1 Zpracování variant organizace dopravy v širším centru a okolí města 

Dvě varianty organizace dopravy v Jindřichově Hradci jsou navrženy v závislosti na principu 

řešení nejvýznamnějšího dopravního problému města – dostupnosti centra města ze sídlišť 

Vajgar a Hvězdárna. Dostupnost je komplikována přírodní bariérou rybníka Vajgar a 

historickým uspořádáním ulic předmostí Vajgarského mostu. Jestliže přístup do centra od 

jihu vyhovoval dřívější pěší a vozové dopravě i nedávné preferenci moderní automobilové 

dopravy, nelze zde bez koncepčních změn uspořádat prostor tak, aby  byla zrovnoprávněna 

a pěší, cyklistická i automobilová doprava. Dvě navržené varianty se liší podle toho, jakým 

způsobem je dosaženo kvalitní pěší a cyklistické dostupnosti centra ze sídliště Vajgar.    

1.1.1 Definice variant 

Varianta 1 

Ve Variantě 1 je navrhován nový prvek a to lávka přes rybník Vajgar. Moderní lávka by 

mohla být postavená z přírodních materiálů tak, aby zapadla historického rázu města, 

vhodné by bylo také její zastřešení z hlediska životnosti. Tento prvek by se mohl stát i velmi 

atraktivní stavbou pro turisty, (jako například kaplový most v Luzernu - Švýcarsko). Lávku by 

mohli využít jak pěší tak i cyklisté a tím by se vyřešila separace od motorové dopravy ve 

velmi úzkém hrdle u mostu přes Vajgar (křižovatka Vídeňská x Václavská). Také by došlo 

k výraznému zkrácení cesty do centra zejména ze sídliště Vajgar.  

Hlavními výhodami je separace pěší a cyklistické dopravy od motorové dopravy a ponechání 

obousměrných komunikací Vídeňská x Václavská. Tato varianta je však investičně 

nákladnější. 

 

Obr. 1. Situace lávky přes rybník Vajgar 
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Varianta 2 

Varianta 2 neuvažuje s přemostěním rybníku Vajgar. Hlavní návrhovým prvkem je 

zjednosměrnění křižovatky ulice Vídeňská x Václavská. Tímto opatřením vznikne prostor pro 

umístění obousměrných cyklopruhů a rozšíření chodníků, které jsou v dané oblasti hodně 

úzké. Výše uvedenými opatřeními dojde k částečné preferenci nemotorové dopravy, která je 

ve stávajícím stavu hodně podřízena motorové dopravě. Zjednosměrnění vytlačí část 

motorové dopravy na komunikaci východně za Vajgarem. V ulici U Nemocnice vzroste 

dopravní zatížení. Více podrobností je v kapitole 2.1 

1.1.2 Možnosti separace veřejné a individuální dopravy 

Hlavní cíle separace veřejná a individuální dopravy: 

Veřejná doprava v Jindřichově Hradci bude prioritně využívat následující prostory: 

 Nádraží Českých drah a SŽDC a zastávky Děbolín (v nové poloze) a Dolní Skrýchov 

(nová zastávka)  

 Nádraží JHMD a zastávka Dolní Skrýchov 

 Přednádražní prostor 

 Autobusové nádraží 

 Autobusový terminál Pravdova 

 Autobusové obratiště Jitka,a.s. a Jitka, Bobelovka 

 Autobusové obratiště sídl. Hvězdárna a sídl. Hvězdárna, mateřské škola 

 Autobusové obratiště Fruko 

 Autobusové obratiště Lada 

 Autobusové obratiště Radouňka 

 Samostatná autobusová zastávka Jáchymova z centra 

 Autobusové zastávky v centru (Nábřeží, Jitřenka, Claudiusova, Masarykovo nám., 

Oděva) 

Ostatní trasy a zastávky jsou a budou nadále v Jindřichově Hradci využívány jak hromadnou  

tak individuální automobilovou dopravou, nejsou navrhována žádná separační a preferenční 

opatření s výjimkou doporučení organizačních opatření na výjezdech z terminálů a zastávek, 

kde bude vždy zajišťována  přednost autobusů. 

Alternativně  je navrženo rozšíření prostoru pro veřejnou dopravu zřízením zastávek 

příměstské dopravy v  Klášterecké ulic na úkor placených parkovacích míst. 
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1.1.3 Silniční automobilová doprava 

Hlavní cíle organizace silniční automobilové dopravy: 

• Na obvodu města upřednostňovat rychlé komunikace s kapacitním napojením (východní 

obchvat) 

• Najít přijatelné a opodstatněné řešení dopravní prostupnosti Nežáreckého předměstí 

• Navrhnout vhodné napojení rozvojových ploch na Jarošovském předměstí na 

komunikační systém 

• Dopravně zklidnit průjezdy historickým jádrem  

• Propustnost města řešit vymezením nezbytného prostoru pro IAD a ve zbývajícím 

prostoru podpořit neautomobilové druhy dopravy 

• Zjednosměrněním některých vhodných ulic za hranicí centra (zóny plošného zpoplatnění 

parkování) umožnit legální parkování. 

1.1.4 Cyklistická doprava 

Hlavní cíle organizace dopravy pro cyklistickou dopravu: 

• Přístup cyklistů do centra 

• Přístupnost do historického jádra 

• Zvýšení podílu cyklistické dopravy oproti automobilové 

• Cyklopřejezdy, cyklopruhy 

• Vytýčení nových tras 

1.1.5 Pěší doprava 

Hlavní cíle organizace dopravy pro pěší dopravu: 

• V historickém jádru zrovnoprávnění pěší dopravy 

• Řešení vstupů do historického jádra 

• Pěší cesty do centra 

• Přechody pro chodce, nebezpečná místa  

• Úpravy pro chodce u nádraží 

Varianta 1 – s vybudováním lávky přes Vajgar pro pěší a cyklisty 

V případě přemostění rybníku Vajgar se odlehčí velmi úzkému místu u křižovatky Vídeňská – 

Václavská. Pěší a cyklisté budou moci ze sídliště Vajgar přejít/přejet na nábřeží L. Stehny a 

rozhodnout se, zda dále budou pokračovat ul. Růžovou na Masarykovo nám. nebo po 
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schodech do ul. Svatojánské, Štítného a dále pak na Mírové náměstí nebo do Panské ulice. 

Na této trase je případně nutné provést úpravy na schodišti vedoucí do Svatojánské a 

Štítného ulice (žlábek pro vytlačení jízdního kola či kočárku). 

Varianta 2  – bez lávky přes Vajgar pro pěší a cyklisty 

V případě nepřemostění rybníku Vajgar bude nutné přijmout určitá opatření ke zvýšení 

preference cyklistů a pěších a také ke změně organizace dopravy na křižovatce ulic 

Vídeňská x Václavská. Díky návrhu zjednosměrnění křižovatky a vytvoření okruhu okolo 

nemocnice je možné na nově vzniklý prostor navrhnout obousměrné cyklopruhy a rozšířit 

chodníky. Tato opatření vedou k  preferenci a větší bezpečnosti pěších a cyklistů na 

křižovatce Vídeňská – Václavská a navazujících úsecích. 

1.1.6 Doprava v klidu  

Hlavní cíle organizace dopravy v klidu v centru: 

• Systémově vyřešit návštěvnické krátkodobé parkování v centru města pomocí několika 

stupňů cenové regulace (s cílem optimalizovat obsazenost a tím omezit zbytné cesty), 

• Potlačit neplacená parkovací místa v centru, kde vyvolávají nežádoucí zdroj dopravy a 

přeměnit vzniklé volné kapacity pro rezidenční a krátkodobé placené parkování, 

• Systémově sladit vyhrazené parkování pro rezidenty a abonenty, 

• Hledat nové lokality pro dlouhodobé parkování (P+G) v přijatelné docházkové vzdálenosti 

k centru města a pro sezónní parkování návštěvníků JHMD, 

• Zvýšit úroveň systému zavedením možnosti placení parkovného pomocí sms, 

• Vytvořit účinný navigační systém na záchytné parkovací plochy. 

Hlavní cíle organizace dopravy v klidu na sídlištích: 

• Nedostatečnou kapacitu odstavných míst na sídlištích řešit hledáním nových 

potenciálních ploch v docházkové vzdálenosti do 150 m od místa bydliště v úrovňovém 

využití plochy, příp. ve víceúrovňovém využití plochy za podmínky, že cena jednoho 

parkovacího místa bude stejná, jako kdyby se stavěla obyčejná zděná garáž (např. 

systém KOMA Parking), 

• Učinit opatření znemožňující parkovat na místech, kde je ohrožena bezpečnost (např. 

nedostatečné rozhledové podmínky) nebo kde by parkující vozidla byla překážkou pro 

IZS, MHD nebo komunální služby. 
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1.2 Návrh organizace MHD s vazbou na širší dopravní vztahy (regionální i 

dálková  veřejná doprava) 

Hlavní cíle organizace dopravy pro MHD a VLD: 

• Taktový provoz ve špičce 15min 

• Proložení intervalu v úseku Nemocnice – Nádraží (7,5 min.) 

• Přestupný tarif 

• Integrace MHD s VLD, jízdní řády a tarif 

• Vynucené přestupy směr Hřbitov, Radouňka, Lada  

• Zrušení zajíždění autobusů => přímé spojení 

• Zrušení „rychlospojů“ po obchvatu 

1.2.1 Přestupní vazby, umístění zastávek 

Hlavní změnou je návrh nového přestupního terminálu MHD v ulici Pravdova. Na zastávku 

Pravdova ve stávajícím stavu mohou zajíždět pouze autobusy VLD. V návrhu je zde 

ukončena i část autobusů MHD. Rovněž je navrženo, že všechny linky VLD budou zajíždět 

na zastávku Pravdovu případně na Claudiusovu (ve směru do centra) Jitřenka (ve směru 

z centra).  

1.2.2 organizace linek MHD – zlepšené propojení místních částí 

Návrh obsahuje vytvoření úplně nových linek. Tyto linky zajišťují přímé propojení jednotlivých 

hlavních obytných částí (Vajgar, Hvězdárna) s centrem a nádražím. Přímým spojením dojde 

k časové úspoře  cestujících a také ke zmenšení objemu najetých kilometrů, může se zvýšit 

nárok na počet autobusů v provozu v dopravní špičce. Nové uspořádání linek je vhodné 

zavést společně s veřejnou soutěží na provozování autobusové dopravy.    

1.2.3 Možnost vazby na letecký provoz  

Napojení letiště při větší využitelnosti je možné po stávající přístupové asfaltové komunikaci 

vedené od I/23. V závislosti na intenzitě dopravy je nutné řešit případné rozšíření a napojení 

na silnici I/23. V případě zvýšení dopravních intenzit na této komunikaci nutné brát v úvahu 

cyklistickou trasu vedoucí v současné době kolem letiště po této příjezdové komunikaci. 

Řešit dopravní obsluhu pomocí MHD není nutné. 
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1.2.4 Možnost vazby na železniční provoz 

Vzhledem k současnému stavu, kdy se vlaky křižují ve Veselí n. L., Kardašově Řečici a 

Horní Cerekvi, je složité na každý vlak přesně navázat autobusy. Vlaky se v Jindřichově 

Hradci vyskytují v každou hodinu v ‘14 a ‘41min. Návrhu by jednoznačně pomohlo, kdyby 

bylo možné přesunout křižování vlaků z Kardašovy Řečice do Jindřichova Hradce. S tím 

počítá také PDO MDČR,  není to však v tuto chvíli možné při zachování křižování v Českých 

Budějovicích. Křižování v Jindřichově Hradci je ve výhledu plánováno až po dokončení 

4. TŽK. Projednána byla na úrovni Jihočeského kraje též možnost zavedení 

jednosegmentového provozu (jen zrychlené vlaky), to není možné s ohledem na zájmy 

malých obcí na trase železnice a není to Jihočeským krajem připravováno. Dalšími návrhy 

jsou přesun železniční stanice Děbolín do vstřícnější polohy vůči městské části a vytvoření 

nové zastávky Dolní Skrýchov. 

1.3 Integrovaná hromadná doprava 

Pro zpřístupnění a zatraktivnění veřejné hromadné dopravy většímu počtu uživatelů byly 

stávající linky zrušeny a nahrazeny novými návrhy linek. Nově jsou navrženy celkem 

3 varianty možnosti vedení linek v závislosti na jejich ukončení. Na konci každého dne (mezi 

23 – 24 hod.) navrhujeme zřídit tzv. závěrečnou linku, která by projela celé město a ukončila 

provoz MHD. Její trasa by měla vést např. Nádraží – centrum – Hvězdárna – Vajgar – Jitka a 

zpět. Pro všechny varianty se uvažuje s obdobím špičky mezi 5,30 -9,00 a 13,30 – 17,00hod. 

Ve variantě I. jsou navrženy tři linky MHD spojující přímým spojením velká obytná území 

města - sídliště Hvězdárna a sídliště Vajgar s centrem města a nádražím. Linka č. 1 a 2 je 

navržena ve špičkách v 15 minutovém intervalu. Každý druhý spoj linky pokračuje na 

nádraží, případně je prodloužen až na Radouňku, Některé spoje z Pravdovy jsou 

prodlouženy na Ladu. Na nádraží je zajištěn odjezd spojů v ’18  a ’48, příjezdy v ‘8 a ’38. Při 

zajištění vazby na vlaky je však nezbytné nastavit odjezdy linek 1 a 2 z nádraží současně, 

mezi nádražím nemocnicí jedou spoje společně, to však umožňuje přestupy krátkou a dlouho 

variantou linky.Linka č. 3 je ukončena v Pravdově ulici. Všechny tři linky by měli projíždět 

zastávkou U Nemocnice, kde by vznikl přestupní bod.  

Varianta II. vychází z Varianty I., jsou navrženy tři linky MHD spojující přímým spojením 

velká obytná území města - sídliště Hvězdárna a sídliště Vajgar s nádražím, přes Pravdovu 

pouze projíždí. Linka č. 1 a 2 je navržena ve špičkách v 15 minutovém intervalu, dále je 

navrhován proklad linek v úseku Nemocnice – Nádraží (7,5min), což zajistí ve špičkách vždy 

dobrou návaznost na vlak (jedna z linek však bude mít návaznost těsnější). Vybrané spoje 

budou prodlouženy na Radouňku, Ladu. Linka č. 3 je ukončena na nádraží. Všechny tři linky 

by měly projíždět zastávkou U Nemocnice, kde by vznikl přestupní bod.  
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Varianta III. je řešena návrhem linky č. 1, která bude obsluhovat jak sídliště Hvězdárna tak 

také sídliště Vajgar. Další linka č. 2 je navržena z Fruka na Nádraží. V této variantě není 

nabízeno přímé spojení sídliště Hvězdárna  Vajgar s nádražím, časové zdržení však činí 

přijatelné 4 minuty a je vždy stejné. Linka č. 1 je navržena ve špičkách v 15 minutovém 

intervalu, což zajistí v tomto období návaznost na vlaky. Vybrané spoje linky č. 1 a 2 budou 

prodlouženy na Radouňku, Ladu.  

1.3.1 Schéma nově navržených linek 

(a) Varianta I. - Konečná na Pravdově, každý druhý spoj zajíždí na nádraží příp. 

Radouňku, Ladu  

• 1. (červená) Hvězdárna– Pravdova (– Nádraží– Radouňka); interval ve špičce 15 min. 

Délka linky ve variantě s ukončením na Pravdově je 3500m (jeden směr cca), pro 

variantu s ukončením na nádraží 4600m a pro variantu zajíždějící na Radouňku 6000m. 

 

Obr. 2. Schéma vedení linky č. 1 (varianta I.) 
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• 2. (zelená) Jitka– sídl. Vajgar – Pravdova (– Nádraží – Lada) interval ve špičce 15 min. 

Délka linky ve variantě s ukončením na Pravdově je 5600m (jeden směr cca), pro variantu 

s ukončením na nádraží 6700m a pro variantu zajíždějící na Ladu 7200m. 

 

 

Obr. 3. Schéma vedení linky č. 2 (varianta I.) 
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• 3. (modrá) Fruko – Pravdova interval linky ve špičce 60 min, případně upraven vzhledem 

k potřebám podniků. 

. 

 

 

Obr. 4. Schéma vedení linky č. 3 (varianta I.) 

 

 

Tab. 1. Délka jednotlivých linek (varianta I.)  

Počet autobusů nutných k obsloužení linky č. 1 jsou 3 autobusy, linky č. 2 jsou 4 autobusy 

pro linku č. 3 je 1 autobus. Orientační počet najetých kilometrů za rok, za podmínky provozu 

15min. intervalu ve špičkách a doplněním obslužnosti v ostatních hodinách je 275tkm (dnes 

317 tkm). 

linka

délka jeden 

směr [m]

1 - červená A :   Hvězdárna - Pravdova 3500

B1 : Hvězdárna - Pravdova - Nádraží 4600

B2 : Hvězdárna - Pravdova - Nádraží - Radouňka 6000

2 - zelená A :   Jitka - Vajgar- Pravdova 5600

B1 : Jitka - Vajgar- Pravdova - Nádraží 6700

B2 : Jitka - Vajgar- Pravdova - Nádraží - Lada 7200

3 - modrá Fruko - Pravdova 3600
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(b) Varianta II. – Všechny linky zajíždí na Nádraží, některé spoje prodloužené na 

Radouňku, Ladu  

• 1. (červená) Hvězdárna– Pravdova – Nádraží (– Radouňka); interval ve špičce 15 min. 

Délka linky ve variantě s ukončením na Nádraží je 4600m (jeden směr), pro variantu 

s ukončením na Radouňce 6000m. 

 

 

Obr. 5. Schéma vedení linky č. 1 (varianta II.) 
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• 2. (zelená) Jitka– sídl. Vajgar – Pravdova – Nádraží (– Lada) interval ve špičce 15 min. 

Délka linky ve variantě s ukončením na Nádraží je 6700m (jeden směr), pro variantu 

zajíždějící na Ladu 7200m. 

 

Obr. 6. Schéma vedení linky č. 2 (varianta II.) 
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• 3. (modrá) Fruko – Nádraží interval linky ve špičce 60 min, případně upraven vzhledem 

k potřebám podniků. 

 

Obr. 7. Schéma vedení linky č. 3 (varianta II.) 

 

linka

délka jeden 

směr [m]

1 - červená A : Hvězdárna - Pravdova - Nádraží 4600

B : Hvězdárna - Pravdova - Nádraží - Radouňka 6000

2 - zelená A : Jitka - Vajgar- Pravdova - Nádraží 6700

B : Jitka - Vajgar- Pravdova - Nádraží - Lada 7200

3 - modrá Fruko - Pravdova - Nádraží 4700  

Tab. 2. Délka jednotlivých linek (varianta II.)  

Nutný počet autobusů k obsloužení této varianty je shodný jako ve Variantě 1, tedy pro linku 

č. 1 jsou 3 autobusy, linku č. 2 jsou 4 autobusy pro linku č. 3 je 1 autobus. Orientační počet 

najetých kilometrů za rok, za podmínky provozu 15min. intervalu ve špičkách a doplněním 

obslužnosti v ostatních hodinách je 302tkm. 
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(c) Varianta III. – Společná linka Nádraží – Hvězdárna - Vajgar, některé zajíždí na 

Radouňku, Ladu  

• 1. (červená) Nádraží – Pravdova – Hvězdárna – sídl. Vajgar- Jitka a.s.(– Radouňka, 

Lada); interval ve špičce 15 min. Délka linky ve variantě s ukončením na Nádraží (Jitka 

a.s.) je 9400m (jeden směr), pro variantu s ukončením na Radouňce 11400m, pro 

variantu s ukončením na Ladě je 11100m. 

 

Obr. 8. Schéma vedení linky č. 1 (varianta III.) 
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• 3. (modrá) Fruko – Nádraží interval linky ve špičce 60 min, případně upraven vzhledem 

k potřebám podniků. 

 

Obr. 9. Schéma vedení linky č. 2 (varianta III.) 

 

 

 

 

Tab. 3. Délka jednotlivých linek (varianta III.)  

Počet autobusů k obsloužení této varianty jsou pro linku č. 1 potřeba 4 autobusy, linku č. 2 je 

potřeba 1 autobus. Orientační počet najetých kilometrů za rok, za podmínky provozu linky 

č. 1 v 15min. intervalu ve špičkách a doplněním obslužnosti v ostatních hodinách je 298 tkm. 

1.3.2 Jízdní doklady 

V jízdních dokladech navrhujeme zavést přestupný tarif, kdy jízdenka bude omezena pouze 

časově a nikoliv  počtem přestupů či využitím druhu dopravy (MHD, VLD či železnice). Cena 

jednotlivých jízdenek na MHD by se mohla zvýšit a to za předpokladu, že bude nabídnut 

odpovídající produkt časové jízdenky. Navrhujeme tedy projekt s pracovním názvem  

linka

délka jeden 

směr [m]

1 - červená A : Nádraží - Pravdova - Hvězdárna - Vajgar - Jitka a.s. 9400

A : Radouňka - Nádraží - Pravdova - Hvězdárna - Vajgar - Jitka a.s. 11400

A : Lada - Nádraží - Pravdova - Hvězdárna - Vajgar - Jitka a.s. 11100

3 - modrá Fruko - Pravdova - Nádraží 4700
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„Autobusem kdykoli chcete“, který si klade za cíl prodat maximálnímu počtu lidí roční 

časovou jízdenku v hodnotě 1200Kč (100Kč/měsíc). K tomuto je nutné ovšem zvolit i 

vhodnou marketingovou kampaň, aby se lidé dozvěděli o výhodách časové jízdenky a měli 

pocit sounáležitosti se službou financovanou městem. Na tuto roční kartu mohou být vázány 

další výhody jako např. možnost platby parkování, slevy do městských sportovních zařízení, 

kina atd.  

Rovněž by bylo vhodné zajistit integraci jízdného VLD a železniční dopravy do MHD na 

správním území města například zřízením dvou pásem jízdného, kdy první pásmo „Město“ 

by platilo pro město a druhé „1“ by platilo pro odlehlé místní části Jindřichova Hradce (Buk, 

Děbolín atd.). 

Zřízení přímých linek nepřináší pouze pozitivní dopady, ale také negativní, za ty lze 

považovat vznik vynucených přestupů do některých směrů (Hřbitov, Radouňka, Lada), 

zrušení zajíždění autobusů poskytující přímé spojení Vajgar - Hvězdárna, zrušení 

„rychlospojů“ po východním obchvatu města.  

1.3.3 Linky VLD 

U linek VLD směřující z/do města navrhujeme, aby zastavovaly na všech zastávkách (tedy i 

na zastávkách, které jsou v současné době určeny pro MHD), po kterých je linka vedena. 

Bylo by také být možné jezdit v těchto linkách na časový kupón  a jednotlivé jízdenky MHD. 

V zastávce Otín vzhledem k vytíženosti a charakteru obsluhy navrhujeme zrušit obsluhu 

MHD (které časově kopíruje obsluhu blízké zastávky Otín, rozc. linkami VLD) a řešit  obsluhu  

prostřednictvím integrované VLD. Pro zajištění obsluhy zastávky Otín  navrhujeme 

přetrasování linek VLD přijíždějících od Hospříze. Místo na Jitku budou z Otína pokračovat 

po II/164 a dále pak po I/34 na Jáchymovu a do centra města.  

Zastávku Pražská navrhujeme obsloužit také jen linkami VLD a již nezajíždět MHD, obraty 

cestujících v této zastávce jsou v jednotkách za den a tudíž VLD tuto zastávku snadno 

obslouží. Přesunutím zastávky do obsluhy VLD dojde ke změně vedení linek VLD od 

Děbolína a to tak, že již nebudou jezdit po ulici Rezkova, ale odbočí na ul. Pražkou a budou 

pokračovat dále na Pravdovu.  

Všechny spoje VLD budou zastavovat na Pravdově, případně Claudiusově. V případě 

požadavku obsloužit prostřednictvím VLD samotné centrum města je možné VLD vrátit zpět 

do prostoru Klášterecké a Masarykova náměstí, tak jak bylo vedeno dříve. Ovšem s touto 

změnou by byly spojené nutné úpravy parkování v dané oblasti. Pro cestující by tato změna 

byla rozhodně přínosem. 
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1.4 Železniční doprava 

Pro zatraktivnění železniční dopravy pro místní části napojené na železniční trať, navrhujeme 

změnu nevstřícně umístěné zastávky Děbolín a její posun blíže k centru místní části. 

V místní části Dolní Skrýchov navrhujeme zřízení nové zastávky. Těmito úpravami by se 

mohl vlak stát pro některé obyvatele dostupnějším a spolu s integrovaným jízdným i 

zajímavou dopravní alternativou. 

Integrace jízdného z odlehlých místních částí Jindřichova Hradce (Buk, Děbolín atd.) by měla 

zaručit přestupnost jak mezi vlakem a MHD tak také mezi samotnými spoji MHD. Obyvatelé 

by se měli mít možnost dostat na jednu časově omezenou jízdenku kamkoliv po městě 

s libovolným počtem přestupů.  

Ve vlakové stanici Jindřichův Hradec je v rámci revitalizace trati č.225 plánována 

modernizace stanice, která spočívá v úpravě stanice na plnou peronizaci (ostrovní 

nástupiště, mimoúrovňový přístup na nástupiště  atd.). Navrhujeme tuto akci realizovat 

samostatně v předstihu před revitalizací celé tratě. Kromě  této akce je naplánována také 

přestavba budovy nádraží na společné dopravní infocentrum, jak pro vlakové tak i pro 

autobusové spoje.Vytvoření společného infocentra se zajištěním všech služeb v integrované 

hromadné dopravě lze považovat za zásadní a velmi potřebný krok, jeho umístění v budově 

nádraží je ideální.  

 

1.5 Testování dopadu variant na dopravní síť (matematický model) 

1.5.1 Prognóza vývoje automobilové dopravy do roku 2030 

Širší hledisko 

Další vývoj dopravy lze očekávat v poněkud odlišném trendu, než bylo doposud 

prognózováno. S ohledem na růst cen energií, která ovlivňuje zásadním způsobem cenu 

dopravy, lze očekávat, že ekonomika bude více lokalizována a spotřeba se bude odehrávat 

ve větší blízkosti zdrojů. Růst mobility bude zpomalovat a očekává se změna způsobu její 

realizace. 

Předpokládá se, že cíle dopravní politiky EU budou naplněny díky novým technologiím. Při 

využívání energií budou upřednostňovány obnovitelné zdroje. 

Pro pravidelné cesty osob vzroste využívání hromadné dopravy, využívat se bude též 

společná jízda osobními vozidly (vyšší obsazenost). Vozidel bude na dopravní infrastruktuře 

méně. 
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Poptávka po automobilech již neporoste. Proběh automobilů se nesníží, budou však méně 

využívány pro delší cesty. Předpokládá se rozvoj využívání městských elektromobilů. 

Vyšší cena dopravy bude mít vliv na trend suburbanizace. Ta se bude zpomalovat a 

zvýhodněno bude území s kvalitní hromadnou dopravou. 

Lokální hledisko 

Nabídka území pro výstavbu rodinných domů povede v Jindřichově Hradci k rozptylu zdrojů 

cest do okrajových částí města nebo blízkých obcí. Tento trend se bude s postupem času 

zpomalovat. Do roku 2030 budou plochy určené ÚP k bydlení naplněny cca z 50%. 

Počet obyvatel Jindřichova Hradce bude stagnovat. Úbytek obyvatel vlivem suburbanizace 

bude vyrovnáván migrací nových obyvatel do centra města. 

Obchodní zařízení vzniknou již jen v omezené míře. Lze uvažovat potenciál v severní části 

Jindřichova Hradce u autobusového nádraží a v severovýchodním cípu mezi I/23 a 

přeložkou I/34 na plochách pro komerční občanskou vybavenost.  

Rozvoj průmyslových zón bude postupovat jen velmi pomalým tempem. Do roku 2030 budou 

plochy určené pro průmysl naplněny cca z 50%. 

Dojde k poklesu vnitřních cest osobním automobilem ve vztahu k centru Jindřichova Hradce 

vlivem kvalitní hromadné dopravy, zlepšení pěší dostupnosti centra, kvalitnější infrastruktury 

pro cyklisty a nákladnějšího parkování v centru města. Cesty automobilem na obvodu města 

klesat nebudou. 

Pro vnější cesty lze očekávat krátkodobý mírný nárůst s ohledem na plánovanou 

suburbanizaci. V cílovém horizontu 2030 lze očekávat již stagnaci tohoto trendu. Vnější cesty 

automobilem do zaměstnání budou zatěžovat centrum města v menší míře s ohledem na 

vysoké náklady za dlouhodobé parkování. Cíle těchto cest se přizpůsobí nabídce 

neplacených parkovacích kapacit na obvodu centra. 

Tranzitní doprava bude ovlivněna severojižním koridorem dálnice D3. Cesty ve směru na 

České Budějovice bude možné uskutečnit stejně výhodně ve směru na Kardašovu Řečici po 

nové trase D3, jako po stávající trase přes Třeboň po I/34. Cesty ve směru na Prahu budou 

převládat po D3. Oproti dnešku dojde k částečnému přerozdělení vnějších a tranzitních 

vztahů. Celkový růst tranzitní dopravy nelze očekávat. 

1.5.2 Výhledový model silniční dopravy 2030 

Dlouhodobý výhled vývoje silniční dopravy v Jindřichově Hradci je vztažen k roku 2030. 

K tomuto horizontu předpokládáme rozvoj území podle stávajícího návrhu ÚP s doplněním 

záměru obchodního zařízení ve stávajícím areálu autobusového nádraží. Pro všechny 
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rozvojové plochy je kvantifikován pouze dílčí rozvoj a generované dopravní objemy 

představují pouze 50% možného potenciálu. Celkový počet obyvatel a pracovních míst 

zůstává zachován shodně se stávajícím stavem. Nové zdroje dopravy jsou alokovány na 

rozvojových plochách. Stávající socioekonomická data plošně poklesly o rozdíl přírůstku na 

nových rozvojových plochách. 

Alokace automobilových zdrojů a cílů je přizpůsobena v této studii navrhované koncepci 

dopravy v klidu. Na vnějších vstupech je zohledněn vliv suburbanizace navýšením vnějších 

vstupů o 10%. Vnější i tranzitní vztahy jsou přizpůsobeny odborným odhadem vlivu 

dokončení dálnice D3. 

Na Obr. 10 a Obr. 11 jsou znázorněny kartogramy dopravního zatížení výhledového stavu 

2030 v obou navrhovaných variantách. Detailní kartogramy jsou v příloze. 

 

 

Obr. 10. Prognóza dopravního zatížení komunikační sítě Jindřichova Hradce – var. 1 

 

Ve variantě1 jsou nezatíženější úseky Rezkova 14,8 tis.voz/24 hodin, Jarošovská 13,9 

tis.voz/24 hodin, stávající I/34 (Jáchymova-Denisova) 12,2 tis.voz/24 hodin, I/34 (II/164-
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II/128) 12,2 tis.voz/24 hodin a most přes Vajgar 10,7 tis.voz/24 hodin. Východní obchvat je 

zatížen intenzitou dopravy 5,7-8,4 tis.voz/24 hodin. 

 

 

Obr. 11. Prognóza dopravního zatížení komunikační sítě Jindřichova Hradce – var. 2 

Ve variantě 2 jsou nezatíženější úseky shodné s variantou 1, pouze se liší intenzitou 

dopravy, která je ve variantě 2 vyšší na obvodových komunikacích. Pro srovnání je intenzita 

dopravy na nejzatíženějších úsecích následující: Rezkova 15,0 tis.voz/24 hodin, Jarošovská 

15,8 tis.voz/24 hodin, stávající I/34 (Jáchymova-Denisova) 13,2 tis.voz/24 hodin, I/34 (II/164-

II/128) 13,9 tis.voz/24 hodin a most přes Vajgar 8,6 tis.voz/24 hodin. Východní obchvat je 

zatížen intenzitou dopravy 5,8-8,6 tis.voz/24 hodin. 

1.5.3 Posouzení dopadu variant na dopravní síť 

Posouzení varianty 1 

Východní obchvat je významnou komunikací, která umožňuje přenést nejsilnější tranzit 

městem a vnější cesty od Jarošova n/N. do jižní části města mimo dnes velmi zatížené 

okružní křižovatky na Jarošovské (u Lidlu) a Jáchymově (u Hypernovy). Současně obchvat 

umožňuje napojení rozvojového území na Jarošovském předměstí. Intenzita, kterou 

východní obchvat převzal ze stávající stopy I/34 představuje 6-8 tis. voz/24 hodin. Na 
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uvolněnou komunikaci stávající I/34 se přemístily cesty, pro které se stala výhodnější trasou 

místo Vajgarského mostu. Tento fakt ovlivňuje také uvažované plošné zpoplatnění parkování 

v centru a nabídka dlouhodobého parkování na obvodu centra. Významným faktorem pro 

využití vnějších komunikací namísto cesty po nábřeží L. Stehny jsou nové obchodní centra 

uvažovaná u nádraží ve stávajícím areálu autobusového nádraží a na rozvojových plochách 

Jarošovského předměstí, které jsou atraktivní zejména pro motorizované zákazníky.  

V západní části města je umožněno napojení rozvojových ploch Nežáreckého předměstí pro 

bydlení. Nová obslužná komunikace slouží především místní obsluze. Její trasa je také 

využívána pro  průjezdy mezi III/1487 a Pražskou ul., které  činí cca 300-500 vozidel za 24 

hodin. Dopravní zatížení v místě napojení na Sládkův kopec je 1,5 tis.voz / 24 hodin, v místě 

napojení na Nežáreckou ul. je 400 voz / 24 hodin. 

Kostelní ulicí je znemožněno mimo rezidenty projíždět automobilem. V této ulici došlo 

k poklesu dopravního zatížení až o 1,5 tis.voz / 24h a v ul. Rybniční pokleslo zatížení 

motorovou dopravou o 0,7 tis. voz / 24hodin. Vliv na tomto zklidnění má také předpokládaná 

omezenější nabídka parkování v historickém jádru. 

 

Obr. 12. Rozdíl dopravního zatížení výhled 2030 – stav 2012 – var. 1 
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Přínosy ve variantě 1 

Varianta 1 přináší pokles automobilové dopravy na Vajgarském mostě, nábřeží L. Stehny, 

Václavské, Claudiusově a umožňuje kvalitní dopravní možnosti na obvodu města. Rozvojové 

plochy pro bydlení na Nežáreckém předměstí jsou napojeny obslužnou komunikací 

s relativně nízkým dopravním zatížením. V historickém jádru se zklidnila Kostelní a Rybniční 

ulice. 

Možná rizika 

Bez východního obchvatu není možný další rozvoj Jindřichova Hradce na Jarošovském 

předměstí. Stejně tak rozvoj Nežáreckého předměstí by měl být podmíněn novým napojením 

na Sládkův Kopec jako alternativa propojení na stísněné ulice Jakubská a Nežárecká. 

Pokud by nedošlo k plošnému zpoplatnění parkování v centru města, lze očekávat více cest 

přímo do centra místo na jeho obvod. Příliš velké obchodní centrum v areálu autobusového 

nádraží může kapacitně ohrozit křižovatky I/23 x Nádražní a I/23 x Jarošovská.  

Posouzení varianty 2 

Pro variantu 2 platí vše uvedené ve variantě 1. Pro variantu 2 je specifický vliv navrženého 

zjednosměrnění Vídeňské a Václavské ulice. Na Obr. 13 jsou zobrazeny dopady tohoto 

návrhu prostřednictvím rozdílového kartogramu v modelu stávajícího stavu. Zeleně je 

zobrazen nárůst a červeně pokles intenzity dopravy. 
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Obr. 13. Vliv jednosměrné Vídeňské a Václavské ve stávajícím stavu 2012 

Vlivem navrženého opatření poklesne intenzita automobilové dopravy přes Vajgarský most a 

nábřeží L. Stehny (-2,5 tis.voz/24 hod.). V jednosměrné Vídeňské dojde k poklesu (-2,0 

tis.voz/24 hod.), na Václavské zůstane přibližně stejné zatížení pouze v jiném směrovém 

poměru. Naopak vyšší zatížení vlivem návrhu bude v ulicích U Nemocnice (v úseku 

Václavská – Zborovská) a Zborovská (v úseku U Nemocnice-Vídeňská), kde dojde k nárůstu 

až o 4,3 tis. voz/24 hod. 

 

Obr. 14. Rozdíl dopravního zatížení výhled 2030 – stav 2012 – var. 2 

Vliv opatření dodatečného ve variantě 2 má převážně lokální charakter. Celkové hodnocení 

silniční dopravy je shodné s variantou 1.  

Přínosy ve variantě 2 

Vedle shodných přínosů s variantou 1 se zásadně ve zjednosměrněných ulicích zvýší kvalita 

pěší a cyklistické dopravy ze sídliště Vajgar a Rybnického předměstí do centra a dále do 

severních částí města.  

Možná rizika 

Rizika jsou shodná s variantou 1. 
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Posouzení severního obchvatu 

Severní obchvat by ve výhledu 2030 byl poměrně málo zatížený. Intenzita dopravy by se 

pohybovala okolo 2 tis.vozidel za 24 hodin. Přestože by severní obchvat alespoň malou 

měrou odlehčil průjezdy městem po stávající I/23, tuto stavbu nedoporučujeme v našich 

návrzích jako prioritu s ohledem na velmi nízký dopravní přínos. 

 

 

Obr. 15. Prognóza dopravního zatížení severního obchvatu 

 

Posouzení propojení Líšný Dvůr – sídl. Hvězdárna 

Nová komunikace propojující Líšný Dvůr a sídliště Hvězdárna by s ohledem na její zatížení 

ve výhledovém stavu 2030 1,0 tis. voz za 24 hod. nezpůsobila významnější negativní účinky 

pro stávající zástavbu.  Současně by však tato stavba nijak významně  nepřispívala 

k obsluze území. Při zohlednění nemalých investičních a provozních nákladů v náročných 

sklonových podmínkách tuto stavbu nedoporučujeme k realizaci v podobě komunikace pro 

motorová vozidla, ale pouze jako komunikaci dimenzovanou pro cyklistickou a pěší dopravu. 

2,1 tis.voz/24h 

1,7 tis.voz/24h 

2,1 tis.voz/24h 

1,5 tis.voz/24h 
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Obr. 16.  Prognóza dopravního zatížení propojení Líšného Dvora a sídliště Hvězdárna 

(stovky vozidel / 24h ve výhledu 2030) 

 

1.5.4 Výpočet ekvivalentní hladiny hluku z dopravy 

Z prognostického výpočtu ekvivalentních hladin hluku vyplývá, že nadlimitních hodnot pro 

novou zátěž  (nad 60 dB(A) ve dne a nad 50 dB(A) v noci) bude dosahováno v úzkém pásmu  

podél stávajícího a nového silničního obchvatu, podél Jarošovské, Miřiovského, Pražské, 

Jáchymovy a Vídeňské, limity pro staré zátěže nebudou překročeny. Podél stávajících 

komunikací  nebude nutná nová protihluková ochrana stávajících objektů, nové komunikace 

– východní obchvat a obsluha východního rozvojového území - budou obestavěny 

v dostatečné vzdálenosti, příp. vybaveny protihlukovými stěnami.  Nové komunikace na 

Nežáreckém předměstí nevyvolají nadlimitní ekvivalentní hladiny hluku.  Výpočty  jsou 

zobrazeny v kartogramech na Obr. 17 a Obr. 18 
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Obr. 17. Prognóza ekvivalentních hladin hluku ve dne 
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Obr. 18. Prognóza ekvivalentních hladin hluku v noci 
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2 NÁVRH PRIORIT ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
VE MĚSTĚ 

2.1 Automobilová doprava na obvodu města 

VARIANTA 1 

Navrhujeme prosazovat realizaci následujících pozemních komunikací a změn organizace 

dopravy. Lokalizace návrhů je znázorněna na Obr. 19. 

1.Východní obchvat  

 přeložka I/34 podle trasy v územním plánu 

 obchvat napojen severně na stávající I/34 nad křižovatkou Kunifer a do nové 

okružní křižovatky na I/23 na hranici zastavěného území Jarošovského 

předměstí 

 obchvat převezme funkci v současnosti na území J. Hradce nejzatíženějšího 

úseku I/34, který je kapacitně limitován okružními křižovatkami I/34 x 

Jarošovská a I/34 x Jáchymova 

 obchvat I/34 umožní napojení rozvojových ploch Jarošovského předměstí 

2.Napojení rozvojových ploch Jarošovského předměstí (MK) 

 napojení na nový obchvat I/34 

 napojení na ulici Jarošovská 

 napojení na stávající stopu I/34  

3.Napojení rozvojových ploch Nežáreckého předměstí (MK) 

 napojení na Sládkův kopec 

 napojení na Nežáreckou ulici 

4.Kostelní ulice neprůjezdná 

 dopravním značením zakázat průjezd motorových vozidel Kostelní ulicí 

 výjimka pro dopravní obsluhu (vjezd ve stávajícím jednosměrném režimu 

povolen) 

 průjezd cyklistů mezi ul. Janderova – Komenského obousměrně bez omezení 
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Obr. 19. Návrhy ve variantě 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 4 

1.Východní obchvat (I/34) 

2.Napojení r.p. Jarošovského předměstí (MK) 

3.Napojení r.p. Nežáreckého předměstí (MK) 

4.Kostelní ulice neprůjezdná    
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VARIANTA 2 

Návrhy 1 – 4 jsou shodné s variantou 1. Lokalizace návrhů je znázorněna na Obr. 19. 

 

Obr. 20. Návrhy ve variantě 2 

 

5.Změna organizace dopravy na Vídeňské a Václavské 

 navrhujeme zjednosměrnit úsek Vídeňské ul. v úseku Jáchymova – Václavská ve 

směru do centra, dále navrhujeme zjednosměrnit úsek Václavské ul. v úseku Vídeňská 

x Mlýnská ve směru z centra 

 oba jednosměrné úseky lze využít pro rozšíření chodníku a vytvoření dvou jízdních 

pruhů vyhrazených pro cyklisty (Obr. 20) 

 křižovatka Vídeňská x Václavská bez nutnosti světelné signalizace s minimem 

kolizních bodů 

 přechod pro chodce přes Vídeňskou v nejkratší délce 

 rekonstrukce křižovatky Václavská x Mlýnská podle návrhů bezpečnostní inspekce 

1 

2 

3 4 

5 

1.Východní obchvat (I/34) 

2.Napojení r.p. Jarošovského předměstí (MK) 

3.Napojení r.p. Nežáreckého předměstí (MK) 

4.Kostelní ulice neprůjezdná 

5.Změna organizace dopravy na Vídeňské a 
Václavské 
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Obr. 21.  Navržené zjednosměrnění stávajících úseků 

 nezbytné je změnit přednost jízdě na křižovatce Zborovská x Vídeňská (hlavní ze 

Borovské na Vídeňskou směrem do okružní křižovatky u nemocnice) 

 zamezení zbytným průjezdům obytnými ulicemi Rybnického předměstí (minimálně 

Zborovská v úseku Československých legií – Sibiřská a Ruských legií v úseku 28.října 

– Československých legií) 

 

Obr. 22.  Obrázek představuje ideový námět využití jednosměrných úseků Vídeňské a 

Václavské  
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Výhody a nevýhody navržených variant 

Společné pro varianty 1 i 2 

V-umožňují územní rozvoj na Jarošovském a Nežáreckém předměstí 

V-zachovávají přijatelné dopravní zatížení křižovatek na obvodu města 

V-spolu se systémem dopravy v klidu snižují tlak na dopravní zatížení centra    

V-historické jádro je v Kostelní ulici chráněno před průjezdy OA 

Varianta 1 

V-separuje motorovou a nemotorovou dopravu z jižních předměstí 

V-ponechává ulice Vídeňská a Václavská obousměrné 

Varianta 2 

V- řeší problém pěší a cyklistické dopravy na Vídeňské a Václavské ulici 

V- vytlačuje část cest OA z Vajgarského mostu na komunikaci východně za Vajgarem  

N- významně zvyšuje dopravní zatížení v části ulic U Nemocnice a Zborovská 

2.2 Pobytové prostory místo parkování v centru 

V historickém jádru města vymezeném Nežárkou, břehem rybníka Vajgar a bývalými 

hradbami (Parkány – Husovy Sady) je dnes automobilové dopravě povolen vjezd do 

Rybniční, Komenského a Kostelní (jednosměrně) a na Mírové náměstí, dopravní obsluze též 

do okolí Zákostelského náměstí  Ve všech těchto ulicích je povoleno parkování pro držitele 

povolení Městského úřadu, na dalších vyhrazených místech  či za poplatek. S výjimkou 

pěších zón má celoplošně přednost automobilová doprava, chodci jsou odkázání na 

minimální šířky chodníků, centru je v jednom směru neprůjezdné pro cyklisty případně 

uhýbají vozidlům, když jsou nuceni využívat vozovku. Možnost vjedu automobily do 

historického jádra považujeme za vhodný pro život města, navrhujeme však uspořádat 

prostor historického jádra i mimo pěší zóny smíšenou zónu pro automobilovou, pěší a 

cyklistickou dopravu v režimu obytné zóny, s předností chodců, omezenou rychlostí jízdy a 

omezeným parkováním.  Je navrženo výrazné omezení plochy Mírového náměstí s povolení 

vjezdu motorových vozidel a s povoleným parkováním, část náměstí je změněna na 

pobytovou plochu v režimu pěší zóny.    

Obytná zóna je navržena též v části v ulici Kmentově návazně na pěší zónu v části 

Jarošovské. 
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2.3 Parkování v centru 

Návrh organizace dopravy v klidu v centrální oblasti 

Centrální oblastí pro účely tohoto dokumentu je mimo historické jádro chápáno území 

vymezené řekou Nežárkou, ulicemi Gymnazijní, Pražská, Miřiovského, Claudiusova, břehem 

rybníku Vajgar a Malý Vajgar a Hamerským potokem včetně parkoviště na Václavské ulici u 

křižovatky s Mlýnskou. 

V části centrální oblasti města navrhujeme: 

- navýšení kapacity parkovacích míst pro rezidenty a abonenty 
- zavedení 4 stupňů cenové regulace návštěvnického parkování  
- omezit parkování na nám.Míru z důvodu rozšíření pobytových možností 
- vyřešit dopravní obsluhu ZŠ a pošty 

Parkování rezidentů a abonentů 

Stávajících 169 vyhrazených parkovacích míst zahrnujících místa pro držitele tzv. PP karet a 

místa přidělená na základě zvláštního užívání pozemní komunikace navrhujeme v centrální 

oblasti města rozšířit o dalších 80 -120 parkovacích míst (odhad stávajícího deficitu na 

základě počtu obyvatel v centru a průměrného stupně automobilizace).  

Dodatečná místa jsou navržena na stávajících nezpoplatněných parkovacích místech 

v centru města. Změna organizace dopravy je nezbytná v ulicích Tyršova a Fügnerova 

v podobě zjednosměrnění. Přehled rezidentsko/abonentských parkovacích míst uvádí Tab. 

4. 

 

Obr. 23.  Návrh vymezených míst pro parkování rezidentů a abonentů  

Rezidenti a abonenti 

Smíšené s návštěvníky 

Zóna vymezených míst 

ZÓNA A 

ZÓNA B 

Rezidenti a abonenti 

Smíšené s návštěvníky 

Zóna vymezených míst 

ZÓNA A 

ZÓNA B 
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Vedle čistě rezidentních/abonentních parkovacích míst navrhujeme také smíšená parkoviště, 

kde mohou parkovat také návštěvníci za příslušný poplatek v parkovacím automatu. 

Doporučujeme parkovací systém bez výjimek, ve kterém nebudou na veřejných prostorech 

vyhrazena místa pro jednotlivá vozidla, ale bude možné parkovat na libovolném místě 

vyhrazeném rezidentům/abonentům. Jisté vymezení je možné územně, např. platnost 

rezidentní/abonentské karty pro střed centra (ZÓNA A) a zbytek území centra (ZÓNA B). 

Zóny mohou určovat nejen územní platnost parkovací karty, ale také cenové rozlišení. 

Místo 

Rezidenti 

a 

abonenti 

Smíšená s 

návštěvníky Celkem 

nám. Míru 23   23 

u ROH 23   23 

nám. TGM 19   19 

Kozí plácek 19   19 

Na Příkopech 17   17 

Před II.ZŠ 15   15 

Proti kostelu 15   15 

U muzea -

Dobrovského 12   12 

Jarošovská  u 

pekáren 10   10 

Kostelní 10   10 

Husova 10   10 

Nádražní  10   10 

Školní 9   9 

Tyršova 8   8 

Fügnerova 7   7 

Klášterská 5   5 

Janderova 5   5 

Balbínovo 

nám. 5   5 

Na Hradbách 2   2 

Kmentova 1   1 

Jezuitská 

kolej   75 75 

Na 

Parkánech   68 68 

Denisova   64 64 

Bezručova   42 42 

Pražská   19 19 

Celkem 225 268 493 

Tab. 4. Tabulka vymezených parkovacích míst pro rezidenty a abonenty 

Získat parkovací rezidentskou nebo abonentskou kartu by měl každý, kdo splní stanovené 

podmínky a zaplatí příslušný poplatek.  
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Systém cenové regulace návštěvnického parkování 

Navrhujeme systémově vyřešit návštěvnické krátkodobé parkování v centru města pomocí 

4 stupňů cenové regulace s cílem optimalizovat obsazenost a tím omezit zbytné cesty při 

hledání volného místa. Mimo návštěvnická parkovací místa zpoplatněné prostřednictvím 

parkovacího automatu jsou v centru vyhrazeny místa pro rezidenty a abonenty, kterých se 

cenová regulace návštěvnického parkování netýká. 

První 3 stupně by měly motivovat ke krátkodobému parkování s tarifem odpovídajícím 

atraktivitě území. Nejvyšší cena přísluší historickému jádru (nám.Míru), vyšší cena místům 

na obchodních ulicích (Růžová, Masarykovo nám. Janderova, Klášterská a Nádražní) a 

nízký tarif na zbývajících místech s krátkou docházkovou vzdáleností k cílům v centru 

(u Jitřenky, u zimního stadionu, Na Příkopech, Pražská, U stadionu, Husova, Jezuitská kolej, 

Na Parkánech, Švecovy koleje, nábř. L. Stehny a Václavská. 

Čtvrtý stupeň nabízí krátkodobé parkování zdarma a dlouhodobé za příznivý poplatek (za 

VŠE Sviták, Denisova, Bezručova, Claudiusova, parkoviště Miřiovského). 

1 2 3 4 

40Kč/h 20č/h 10Kč/h 

2h 

zdarma  

pak 30 

Kč/den 

Tab. 5. Tabulka odstupňovaných tarifů parkování 

Vymezení zón 4 stupňového systému zpoplatnění parkování v centru je zobrazeno na Obr. 

24. 
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Obr. 24.  Zóny 4 stupňového systému zpoplatnění parkování v centru  

Navrhujeme zavést zpoplatnění pouze v době 7-17 hodin od pondělí do pátku. V sobotu, 

neděli a ve svátcích navrhujeme parkování celý den zdarma.  

Přehled zpoplatněných parkovacích míst uvádí Tab. 6. Barevně jsou zvýrazněny parkovací 

kapacity s nutnou investicí na jejich realizaci. V případě nerealizace objektu u Švecových 

kolejí je k dispozici stávající kapacita úrovňového parkoviště s 52 místy. V poznámkách je 

uvedeno zřízení nového parkovacího automatu písmeny PA. 
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Místo 
ZONA 

1 

ZONA 

2 

ZONA 

3 

ZONA 

4 
Poznámka 

nám. Míru 

26       

omezení kapacity parkování,  
4 místa pro nakládku max. 20 
min 

Klášterská   33       

Janderova   14       

Nádražní    14       

Růžová   8       

nám. TGM 

  6     
 2 místa pro nakládku max. 
20 min 

Švecovy koleje 

    80   
nové patrové parkoviště celé 
zpoplatněno, PA 

u Jitřenky     75     

u zimního 

stadionu     69     

Denisova 

      64 
smíšené parkování na ulici s 
rezidenty/abonenty,PA 

Na Příkopech,  

objekt      56     

za VŠE Sviták      56  PA, celé zpoplatněno 

Jezuitská kolej 

    50   
smíšené parkování na ulici s 
rezidenty/abonenty,PA 

Na Parkánech 

    34   
smíšené parkování na ulici s 
rezidenty/abonenty,PA 

Husova     32   PA, 4 místa pošty max. 20 min 

nábř. L.Stehny     20 25 vodorovné značení, PA 

Pražská 

    14   
smíšené parkování na ulici s 
rezidenty/abonenty 

U stadionu     9     

Gymnazijní     7   PA 

Na Příkopech     3     

Miřiovského       150 nové parkoviště, PA 

Claudiusova       48 vodorovné značení, PA 

Bezručova 

      42 
smíšené parkování na ulici s 
rezidenty/abonenty, PA  

Celkem 22 73 449 385   

Tab. 6. Tabulka zpoplatněných parkovacích míst  

Zpoplatnění se netýká parkovacích míst ve stávajícím stavu vyhrazených pro vozidla 

přepravující osobu tělesně nebo těžce pohybově postiženou a jejich místa zůstávají 

ponechána beze změn.  

Pro dlouhodobé parkování bude po zpoplatnění stávajících neplacených parkovišť (Jezuitská 

kolej, Na Parkánech, Švecovy koleje) nutné hledat nové plochy na obvodu centra. Jako 

vhodné řešení se nabízí následující možnosti: 

- výstavba parkoviště na pozemku v areálu bývalého zahradnictví při ul. Miřiovského, 
kde by mohlo vzniknout parkoviště s kapacitou až 150 míst, Obr. 25 

- zúžení jízdních pruhů na nábř. L. Stehny a umožnění jednostranného podélného 
parkování (v úseku Rybniční – Růžová 20 zpoplatněných parkovacích míst v tarifu 
3. zóny a v úseku Růžová – Denisova 25 míst v tarifu 4.zóny) 
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- zrušení pruhu pro pravé odbočení do Denisovy na nábř. L. Stehny a umožnění 
jednostranného podélného parkování (v úseku Růžová – Denisova 25 míst v tarifu 
4.zóny) 

-  zúžení jízdních pruhů na Claudiusově a umožnění jednostranného podélného 
parkování (48 míst v tarifu 4.zóny) 

- v ulici Denisova možnost zřízení malé parkovací plochy vedle domu 1301/II 
- v ulici Denisova zřízení parkovací plochy vedle provozovny Jitřenka 
- výstavba patrového parkoviště před budovou Švecových kolejí (cca 80 míst) 

 

 

Obr. 25.  Vhodná plocha pro parkoviště ve výhodné docházkové vzdálenosti centra  

Parkování pro dopravní obsluhu městských významných cílů 

- před objektem III.ZŠ zřídit vyhrazené parkování pro dopravní obsluhu ZŠ 
- vytvořit stání u VIII.ZŠ v ulici Janderova pro dopravní obsluhu ZŠ 
- vytvořit 4 podélná krátkodobá (max. 15min) parkovací místa u pošty v Husově ulici (na 
parkovací automat s tarifem max. 15 min 1 Kč) 
 

 

 

 

 

 

Parkoviště 

Miřiovského 
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Navržený systém dopravy v klidu nabízí v centrální oblasti 225 míst pro parkování 

rezidentů/abonentů a 268 smíšených míst, která mohou využívat společně rezidenti/abonenti 

na parkovací kartu i návštěvníci na parkovací automat. V centru je navrženo včetně nového 

parkovacího parkoviště u Švecových kolejí 544 parkovacích míst určených tarifem pro 

krátkodobé placené parkování a 385 parkovacích míst (včetně nového parkoviště 

Miřiovského) pro krátkodobé  

parkování zdarma nebo mírně zpoplatněné dlouhodobé parkování. Parkoviště u MŠ v parku 

je ponecháno bez poplatku (50 míst). Celkem je v návrhu v centrální oblasti na veřejných 

prostorách uvažováno 1204 parkovacích míst. Srovnání se stávajícím stavem nabízí Tab. 7. 

  stav návrh 

rezidenti a 
abonenti 169 225 

placená 
krátkodobá 391 544 

placená 
dlouhodobá 
nebo 
zdarma 
krátkodobá 0 385 

neplacená 495 50 

CELKEM 1055 1204 

Poznámka: V sumě placených krátkodobých místech je zahrnuto 268 smíšených míst, která mohou využívat 

společně rezidenti/abonenti na parkovací kartu i návštěvníci na parkovací automat 

Tab. 7. Porovnání bilance parkovacích míst ve stavu a v návrhu 

V návrhu nebude umožněno dlouhodobě parkovat v centrální oblasti zcela zdarma. Lze 

očekávat tlak na ulice za hranicí zpoplatněné zóny, především v ulicích Arch. Teplého, 

Scheinerova, Bezručova, Česká, Sládkova, Schwaigrova, z části Pravdova. V těchto ulicích 

navrhujeme podle možností zjednosměrnění pro možnost parkování.  

Pro funkční systém dopravy v klidu v centru je vhodné nabídnou případně další plochu mimo 

centrum pro dlouhodobé parkování. Strategickou polohou pro parkování má oblast 

vlakového a autobusového nádraží, kde by nová parkovací plocha s kapacitou alespoň 100 

parkovacích míst řešila potřeby dlouhodobého parkování v pracovních dnech a současně 

turistického parkování návštěvníků úzkokolejné železnice o víkendech a svátcích v letní 

sezoně. 

Potenciál pro parkování a odstavování vozidel u nádraží 

- plocha stávajícího skateboardového parku za ČSPH Agip, 
- optimalizovat velikost autobusového nádraží a na části plochy zřídit parkoviště, 
- nevyužité plochy nákladního nádraží,  
- multifunkční parkoviště v případě realizace obchodního zařízení v areálu 

autobusového nádraží. 
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2.4 Parkování na sídlištích 

Sídliště Vajgar 

Návrh dopravních opatření 

- v místech boxů s kontejnery na domovní odpad, kde pravidelně dochází k blokování 
možnosti odvozu odpadu zakázat stání 

- na vjezdech z obslužných komunikací na směrově rozdělenou sběrnou komunikaci 
(z velké a malé podkovy) zajistit bezpečný rozhled vyznačením zákazu zastavení na 
hlavní komunikaci před vjezdem 

 

Potenciál pro parkování a odstavování vozidel 

- Na Řečičce od 722/III k Telecomu lze rozšířit možnost kolmého parkování záborem pásu 
zeleně mezi chodníkem a vozovkou (v úseku kolmého parkování bude v protějším směru 
nezbytné zakázat stání) 

- zpevněná plocha před stravovacím zařízením Ital lze využít pro parkování 
- rozšíření parkovací plochy u č.p.716 dále do zatravněného pozemku 
- rozšíření parkoviště u 697/III dále do zatravněného pozemku 
 

Sídliště Hvězdárna a Rybnické předměstí 

Návrh dopravních opatření 

- obnova vodorovného dopravního značení na parkovacích plochách (pro prakticky 
efektivnější využití kapacity) 

- ulice U Nemocnice v úseku Václavská - Zborovská zakázat stání, aby nedocházelo 
k omezení průjezdu autobusů MHD 

 

Potenciál pro parkování a odstavování vozidel 

- dvoupodlažní parkoviště u Hvězdárny (na místě stávajícího úrovňového) 
- stávající točna autobusu v ulici Na Točně (za předpokladu jiného trasování a otáčení) 
- návrhy možného zvýšení kapacity pro dopravu v klidu (4 lokality): 
1. Nušlova pod bytovým domem 63/V až 65/V (372 m2, příp. až 760 m2) 
2. Nušlova U Budvarky na pozemku p.č. 3521/134 (175 m2) 
3. Vedle MŠ na pozemku p.č.3526/6 a 3526/552 
4. Větrná na pozemku p.č.3521/73 (1737 m2) 
 

Sídliště U Nádraží a Zbuzany 

Návrh dopravních opatření  

- v ulici Pražská možnost zřízení zálivu pro podélné parkování 
- v ulici Stará cesta zřízení parkovacích míst před objektem Vodárny 
- v ulici Röschova umožnit podélné parkování zrušením úzkého chodníku podél školky a 
tenisového centra 
-  zjednosměrnění v ul. Třebického v úseku Schwaigrova – Tovární (nové možnosti 
podélného parkování) 
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Potenciál pro parkování a odstavování vozidel 

- v klínu ulic Pražská a Gymnazijní na pozemku stávajícího zahradnictví 
- jižně od ulice Miřiovského v prostoru za klášterem a Oděvou na pozemku bývalého 

zahradnictví 
- severně od ulice Miřiovského na pozemku za garážemi 
- v ulici Třebického na pozemku vedle domů 740/II a 741/II 
 

Sídliště Pod Kasárny 

Potenciál pro parkování a odstavování vozidel 

- v ulici Denisova je možnost zřízení malé parkovací plochy pro rezidenty 
- při Denisově ulici na pozemku stávající skládky materiálu 
 

Nežárecké předměstí 

Potenciál pro parkování a odstavování vozidel 

- rozšířit provizorní parkoviště v místě napojení bytových domů na obslužnou komunikaci 
propojující ul. Jemčinská a Jakubská (pozemek nutné vykoupit) 

- možnost vybudovat parkoviště na severním konci ulice Nové Stavení na pravém nábřeží 
Nežárky (pro pokrytí deficitu odstavných ploch pro rezidenty v ulici Nové Stavení) 

 

Jitka Otín 

Potenciál pro parkování a odstavování vozidel 

- na obslužné komunikaci před domem č.14 je vhodný prostor pro zřízení podélného 
parkování 

 

2.5  „Městské brány“ proti zbytné automobilové dopravě v centru 

V centru navrhujeme vymezit nezbytný prostor pro IAD a hledat městotvorná dopravní řešení 

s důrazem na rozvoj ekologicky šetrných druhů dopravy a vytvořit více pobytového prostoru 

místo parkování v centru. 

Parkování na náměstí Míru 

Současných 77 parkovacích stání po celém obvodu náměstí a podél průjezdové komunikace 

potlačuje možnosti pobytových funkcí. Navrhujeme redukci počtu parkovacích stání pro 

dosažení určitého kompromisu a vyváženosti motorové a nemotorové dopravy.  

Na Obr. 26 je znázorněn návrh rozdělení prostoru náměstí na část ponechanou pro 

parkování a část bez možnosti parkovat. V modré části zůstává 45 parkovacích stání (23 pro 

rezidenty a abonenty, 3 neplacená místa, 3 místa pro vozidla O1 a 15 pro placené stání na 
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parkovací automat). V červené části navrhujeme pěší zónu s možností vjezdu pro cyklisty a 

zásobování.  

Dostupnost náměstí Míru automobilem bude mimo 15 ponechaných stání umožňovat 

parkoviště Jezuitská kolej (navrženo částí na parkovací automat a částí vyhrazeno pro 

rezidenty), parkovací stání na nábř. L. Stehny (20 podélných parkovacích míst v úseku 

Růžová – Rybniční), parkoviště Na Parkánech (navrženo částí na parkovací automat a částí 

vyhrazeno pro rezidenty) a parkoviště u Jitřenky. 

 

Obr. 26.  Návrh rozdělení prostoru náměstí Míru 

 

2.6 Pěší přístupy do centra 

2.6.1 Zóna – obytná ulice  

Vytvoření zón  vznikne velmi dobré propojení silného pěšího koridoru ulicemi Jarošovská – 

Masarykovo nám. – Panská – Mírové nám. Pěší a případně cyklisté by se měli v těchto 

zónách cítit svobodně a mít do určité míry navrch nad motorovou dopravou. Automobily do 

zóny smí vjíždět, ale nejsou vytvořeny příznivé podmínky pro jejich pohyb. Jedná se o 

omezenou rychlost, stavebně dopravní uspořádání atd. Celkem jsou navrženy dvě zóny a to 

v zóna v historickém centru a pak zóna v severní části širšího centra (Jarošovská, Kmentova 

ul.). Dále pak je navržena zóna v Kasárenské ulici vzhledem k místním poměrům, kdy se 

jedná o jeden z hlavních pěších tahů ze sídliště Vajgar a dnes se chodci pohybují v celé šíři 

ulice.  
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– Zóna centrum 

• Kopíruje původní hradby města (Parkány – Husovy sady – Nežárka – okraj Mlýnské 

ulice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27. Ohraničení zóny centrum 

– Zóna širší centrum 

• Masarykovo náměstí - pěší zóna Jarošovská – Kmentova – okraj Klášterecké ulice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28. Ohraničení zóny širší centrum 
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– Zóna Kasárenská ulice (pro pěší přístup ze sídliště Vajgar) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29. Ohraničení zóny v ulici Kasárenská 

2.6.2 Prostory k řešení 

– Východ z pěší zóny Panská na Náměstí Míru 

• Možné zdůraznění upozornění na chodce zvýšenou plochou komunikace 

• Oba výše uvedené problémy jsou řešeny zavedením výše popsaných zón, kdy 

automobily smí vjíždět do těchto zón, avšak nejsou pro ně vytvořeny příznivé 

podmínky. To by mělo zajistit motivaci pro lidi, aby centrum využívali hlavně pěší a 

cyklisté 

– Oba východy z pěší zóny Jarošovská  

• Zavedením zón se z větší části vyřeší současné problémy 

• Na pěší zónu Jarošovská je již zpracován projekt na změnu současného stavu 

ulice 
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Obr. 30. Vstup/výstup z pěší zóny Panské na Náměstí Míru 

 

– Obchodní centrum na Hvězdárně u Nušlovy ulice 

• Znemožnění vjezdu zásobování sloupky či jinou zábranou 

• Vydláždění => zlegalizování vjezdu pro zásobování, jasně určené plochy, kudy se 

smí zásobovat 

• Celý prostor vyhradit do režimu pěší zóny s výjimkou pro zásobování 
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Obr. 31. Nelegální vjezd zásobování z Nušlovy ulice 

– Rampa silnice I/34 

Návrh řešení rampy silnice I/34, kde je zvýšený pohyb chodců a cyklistů v hlavním 

dopravním proudu je naznačen v kapitole 2.7.7. 
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2.6.3 Přechody pro chodce 

– Jáchymova ulice 

• Posun stávajícího přechodu u zastávky Vajgar Billa do vstřícnější polohy 

• Nový přechod pro chodce zajišťující přístup k lávce a autobusové zastávce 

Jáchymova ve směru do centra 

 

Obr. 32. Místo pro přechod pro chodce u aut. zastávky Jáchymova 

– Vídeňská ul. x Rybniční ul. 

 

Obr. 33. Schéma přechodu pro chodce křižovatka ul. Vídeňská x Rybniční 
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– Sídliště Vajgar přístup do Kasárenské ulice 

 

Obr. 34. Vstup/výstup z kasárenské ul. a dále pokračování Na sídl. Vajgar 

– Jarošovská – u křižovatky Jarošovská x U Dolního Skrýchova, spolu s cyklopřejezdem 

propojení autobusových zastávek Stavcent 

• Viz kapitola 2.7.2 

– Autobusové nádraží přístup od vlakového nádraží  

 

Obr. 35. Návrh přechodu pro chodce na aut. nádraží 

– Vyřešení přechodu chodců přes koleje JHMD 

Možné řešení je prostor ohraničit tak, aby nebylo možné koleje přecházet, anebo přecházení 

zlegalizovat. Dalším řešením může být podchod prodloužený z nádražní budovy ústící na 

autobusovém nádraží. Poslední variantou je pak lávka propojující v budoucnosti 

hypermarket, který by vznikl v místě garáží ČSAD Jindřichův Hradec.   
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Obr. 36. Místo nelegálního přechodu přes koleje JHMD 

– Přechodu pro chodce z ul. Denisova přes silnici I/34 

• Viz. kapitola 2.7.2 

2.7 Cyklistické přístupy do centra 

Pro návrh cyklistický přístupů do centra byly navrženy následující opatření a úpravy. Jedná 

se o prvky jak organizačního charakteru tak také o prvky vyžadující částečné stavební 

úpravy. Navrženy byly:  

– Nové cyklopřejezdy 

– Umožnění protisměru cyklistů 

– Úprava dopravního značení  

– Zřízení cyklopruhů 

– Cyklostezky oddělené C10a, C10b  

– Cyklostezky společné C9a, C9b  

– Rampa silnice I/34 

2.7.1 Nově navržené cyklotrasy pro přístupy do centra města  

Nově navržené přístupy do města jsou navrženy tak, aby se byli cyklisté schopni dostat 

z největších obytných celků ( sídl. Vajgar, Hvězdárna) do centra města a dále pak na nádraží 

atd. Je navržena „páteřní“ cyklotrasa kopírující břeh Nežárky. Dále byly navrženy také 

tangenciální vazby. Všechny uvedené trasy jsou podrobně zobrazeny v příloze č. 2 této 

zprávy. Tyto cyklotrasy doplňují jednotlivé úpravy popsané detailněji v následujících 

kapitolách.  
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Cyklotrasa Hvězdárna – centrum 

Jižní přístup je od sídliště Hvězdárna veden ulicí Pod Vrchy dále pak krátkým úsekem ulicí 

Mlýnskou a odbočuje přes můstek do ulice Pod Hradem a dále do Nežárecké kde je možno 

projet městskou bránu do centra města nebo dále pokračovat městským parkem podél 

Nežárky až do Röschovy ulice a dále vystoupat Gymnazijní, Janderovou nebo Husovou ulicí 

do severního centra města. Je možná také varianta neodbočení do ulice Pod Hradem, ale 

pokračovat dále Mlýnskou ulicí a poté využít pěší stezky okolo zámku a dostat se na 

Náměstí Míru. 

 

 

Obr. 37. Cyklotrasa od jihu (Hvězdárna) do centra 

Cyklotrasa sídl. Vajgar – centrum 

Jihovýchodně navržená cyklotrasa je vedena sídlištěm Vajgar ulicí okolo základní školy a 

dále pak k mateřské škole a připojuje se k Jáchymově ulici a dále pak lávkou na nábř. L. 

Stehny nebo využitím cyklopruhů ve Vídeňské ulici před mostem přes Vajgar.  
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Obr. 38. Cyklotrasa ze sídliště Vajgar do centra 

Cyklotrasa od nádraží do centra 

Severní přístup od nádraží je veden cyklopřejezdem přes světelně řízenou křižovatku 

Rezkova x Nádražní přes rameno Rezkovy od Děbolína, dále cyklisté mohou pokračovat 

ulicí Stará cesta dále pak Gymnazijní, Husovou nebo Janderovou ulicí do centra. 

 

Obr. 39. Cyklotrasa od severu (nádraží) do centra 
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Cyklotrasa od Jindřiše a napojení nové rozvojové zóny do centra 

Východní přístup do města je veden po stávající cyklotrase č. 1113 současně je k této 

cyklotrase napojen přístup od východní rozvojové zóny procházející ulici sídl. Pod Kasárny. 

Nutné je vyřešit napojení této cyklotrasy do cyklostezky na nábř. L. Stehny vhodně řešeným 

cyklopřejezdem. 

 

Obr. 40. Cyklotrasa od východu (Jindřiše)  

Tangenciální vazby Vajgar – Hvězdárna, nádraží – Vajgar východní strana města 

Tyto cyklotrasy spojují v jižní části sídliště Vajgar s Rybnickým předměstím, navazuje na 

cyklostezku vedenou od Otína a napojuje se na cyklotrasu vedoucí ze sídliště Hvězdárna. 

V severní části je pak navržena cyklotrasa vedoucí od nádraží ulicí Rezkova až k okraji sídl. 

Vajgar.  
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Obr. 41. Cyklotrasy propojující cíle v jižní a severní části města 

Cyklotrasa přes Karlov 

Jedná se o cyklotrasu vedoucí po levém břehu Nežárky z ulice Mlýnská ( ev. Pod Vrchy) do 

ulice Karlov a dále do ulice Nové Stavení. Na trase je mírné převýšení, a místy stísněnější 

šířkové poměry, ale trasa vedeny velmi klidnými ulicemi s pěknými výhledy na zámek a 

město. Z této cyklotrasy lze pokračovat do městského parku nebo městskou bránou do 

centra města.  

 

Obr. 42. Cyklotrasa po levém břehu Nežárky přes Karlov 
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2.7.2 Nové cyklopřejezdy 

Zřízení nových cyklopřejezdů je nutné zejména k bezpečnému převedení cyklistů na 

důležitých dopravních koridorech nebo v nebezpečných úsecích. Toto opatření zajistí pro 

cyklisty mnohem bezpečnější pohyb po městě a překonání rizikových míst. 

– Vídeňská ulice od převedení cyklistů od cyklostezky z/do Fruka 

• Viz kapitola 2.7.5 

– Přejezd (podjezd) I/34 – křižovatka I/34 x Denisova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43. Místo pro zřízení cyklopřejezdu křižovatka ul. Denisova x I/34 

– Napojení stávající společné cyklostezky na nábř.. L. Stehny do ulice Denisova na 

cyklotrasu č. 1113 (směr Jindřiš)  

 

Obr. 44. Napojení stávající cyklostezky z nábř. L. Stehny do ul. Denisova 
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– Cyklopřejezd Vídeňská u rampy I/34 

 

Obr. 45. Cyklopřejezd Vídeňská ulice u rampy vedoucí z I/34 

– Vídeňská ul. – křižovatka Vídeňská x Rybniční x n. L. Stehny 

 

 

 

 

 

 

Obr. 46. Schéma cyklopřejezdu na křižovatce ulic Vídeňská x Rybniční 

– Jarošovská – U Dolního Skrýchova x Jarošovská 

 

Obr. 47. Cyklopřejezd a přechod pro chodce Jarošovská ulice u křižovatky Jarošovská x U  

Dolního Skrýchova 
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– Křižovatka Jarošovská x Rezkova, rameno do/z centra, rameno k nádraží 

• Umožnění jízdy cyklistů po chodníku  

 

Obr. 48. Cyklopřejezd rameno z/do centra 

 

Obr. 49. Cyklopřejezd rameno od nádraží 

– Jáchymova u zastávky Vajgar Billa 

• Spolu s přesunutím přechodu pro chodce do vstřícnější polohy před zastávku 

Vajgar Billa směrem do centra 

2.7.3 Umožnění jízdy cyklistů v protisměru  

Pokud jsou šířkové poměry stávajících ulic s jednosměrným provozem příznivé je výhodné 

cyklistům umožnit protisměrným průjezd a tím zatraktivnit a zvýhodnit cyklistickou dopravu 

před automobilovou. Nutné je však brát v potaz intenzitu a skladbu dopravy v těchto ulicích a 
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případně přijmout taková opatření, aby se projíždějící cyklisté nedostali do krizových a 

nebezpečných situací.  

– Kostelní ulice nutné úpravy vzhledem k rozhledovým a šířkovým poměrům v celé ulici  

• „Obytná zóna“ 

• Zajištění rozhledu v nepřehledných místech (parabolické zrcadlo) 

– Ulice Pražská 

 

Obr. 50. Pohled do ulice Pražská 

– Ulice Na Piketě 

 

Obr. 51. Ulice Na Piketě, zákaz vjezdu všech vozidel 
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2.7.4 Úprava dopravního značení  

Povolení vjezdu cyklistů do dnes nepřístupných ulic pod dopravní značkouB1 „Zákaz vjezdu 

všech vozidel“ je ideální řešit osazením dopravní značky B 11 „Zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel“, která může nahradit značku B1. Značky B11 se užívá především 

v případech, kdy je žádoucí provoz motorových vozidel  vyloučit v zájmu vytvoření příznivých 

podmínek pro nemotorovou dopravu, pro zklidnění dopravy a ochranu životního prostředí. 

– Jarošovská x Rezkova – značka č. B8 zákaz odbočení cyklistů na OK do ramene 

směrem z centra a na bypass z ul. Rezkovy do ul. Jarošovská ve směru z centra 

 

Obr. 52. OK Jarošovská x Rezkova, bypass směr z centra 

 

Obr. 53. OK Jarošovská x Rezkova, zákaz odbočení cyklistů do Jarošovské směr z centra 

– Značka B11 ulice Pod Vrchy – tímto opatřením dojde k zprůjezdnění celé ulice Pod 

Vrchy až do Nušlovy ulice.  
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Obr. 54. Ulice Pod Vrchy 

– Značka B11 komunikace do parku za Nežárkou místo stávající B1 „Zákaz vjezdu všech 

vozidel“ 

 

2.7.5 Zřízení cyklopruhů 

– Vídeňská ulice – od přechodu pro chodce u hřbitova až ke kasárnám, součástí 

navržení cyklopruhů je i návrh prodloužení smíšené cyklostezky od Fruka až ke 

zmiňovanému přechodu pro chodce a nově i možnému cyklopřejezdu 

 

Obr. 55. Cyklopruhy ve Vídeňské ulici 

Obr. 1.  
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– Jarošovská ulice – ve směru z centra od křižovatky Jarošovská x Česká x sídl. 

U nádraží až k okružní křižovatce Jarošovská x Rezkova 

 

Obr. 56. Cyklopruhy v části Jarošovské ulice  

2.7.6 Cyklostezky označené C10a, C10b  

Úsek Jarošovská až k ul. U Dolního Skrýchova, Rezkova - zákaz odbočení cyklistů na OK do 

ramene směrem z centra 

– Cyklopřejezd přes ulici Jarošovská jen přes tři pruhy (případně dva pruhy) s ostrůvkem 

mezi nimi (zřízením odbočovacího pruhu do ulice U Dolního Skrýchova zanikne jeden 

jízdní pruh, případně dva) 

– Čekací prostor u autobusové zastávky Stavcent převedení cyklostezky za autobusovou 

zastávku 

 

Obr. 57. Situace cyklostezka v úseku Jarošovská – U Dolního Skrýchova 
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Obr. 58. Obousměrná cyklostezka v Jarošovské ulici 

 

Obr. 59. Přerušení cyklostezky v Jarošovské vjezd k průmyslovým areálům 
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2.7.7 Cyklostezky pro chodce a cyklisty C9a, C9b  

– Jáchymova ulice od okružní křižovatky Jáchymova x sídl. Vajgar až k autobusové 

zastávce Jáchymova 

 

Obr. 60. Smíšená cyklostezka v Jáchymově ulici na chodníku  

– Začátek Denisova ulice okolo Vajgaru až k plánované lávce nebo dále a vyústěna na 

Jáchymovu ulici  
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Obr. 61. Cyklostezka okolo rybníka Vajgar 

– Prodloužení stávající cyklostezky na nábř. L. Stehny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 62. Napojení cyklostezky do Vídeňské ulice z nábř.. L. Stehny 

Obr. 2.  
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• Rampa silnice I/34 

– Rampa I/34 cyklopřejezd do ulice 28. října 

 

Obr. 63. Řešení převedení cyklistů a chodců na rampě I/34 

• Cyklostezka vedená alejí z ul. Mlýnské směrem na Líšný Dvůr 

– Zřízením této cyklostezky se cyklisté vyhnou nebezpečné křižovatce ulic Mlýnská x 

Nežárecká 

 

Obr. 64. Stezka pro chodce a cyklisty vedená alejí do/z Líšného Dvora 
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2.8 Dostupnost Nežáreckého předměstí 

Vzhledem k stávajícím intenzitám silniční dopravy a očekávanému nárůstu nejsou nutné 

žádné změny v individuální dopravě ani po doplnění obslužných komunikací. Městská 

hromadná doprava není schopna vzhledem k dopravně technickému stavu zajíždět se 

současnými autobusy na Nežárecké předměstí.  

2.9 Bezpečnost dopravy 

Navrhujeme řešení nebezpečných míst podrobených bezpečnostní inspekci s důrazem na 

bezpečnost cyklistů a chodců. 

Lokalita 1- Průsečná křižovatka obchvatu silnice I/34 s ulicí Denisovou 

(východní rameno je silnicí III/0344) 

Návrhy na řešení 

 Pomocí dopravního značení, psychologických prvků podpořit dodržování 
dovolené rychlosti na hlavní silnici: VDZ V12e (bílá klikatá čára), V18 (optická 
psychologická brzda), informativní radar, ve směru od jihu i zopakování B20a 
(nejvyšší dovolená rychlost). 

 Pomocí drobné stavební úpravy vytvořit místo pro přecházení přes hlavní 
silnici. Středový ostrůvek resp. dělicí pás vytvořený např. z obrubníkových 
prvků se šikmou hranou může podpořit psychologické snížení rychlosti 
v hlavním směru. Toto opatření by bylo spojené s výrazným zkrácením pruhu 
pro levé odbočení ve směru na Jindřiš, což však koresponduje s velmi malou 
intenzitou dopravy. Součástí opatření může být i přisvícením místa pro 
přecházení bílým světlem. 

 Stavební zmenšení poloměrů oblouků pro pravé odbočení, aby se vozidlo 
dávající přednost dostalo do lepšího úhlu vůči hlavní silnici. 

 Ochránění pevných překážek – stožárů VO v krajnici – s ohledem na odvodnění 
nejspíš pomocí svodidel. 

 Alternativa – vybudování nové trasy pro chodce a cyklisty podél Hamerského 
potoka, v podstatě rekonstrukce dnešní turistické pěšiny, která umožní překonat 
silnici I/34 mimoúrovňově. 
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Obr. 65.   Obrázek představuje ideový námět na provedení stavební úpravy křižovatky ve 

variantě s místem pro přecházení přes silnici I/34, podpořeným dělicím ostrůvkem místo 

odbočovacího pruhu, který podle průzkumů intenzit není nezbytný. 

 

Lokalita 2 – styková křižovatka Vídeňská x Václavská + úsek ke křižovatce 

Rybniční x nábřeží Ladislava Stehny + úsek ke křižovatce Václavská x 

Mlýnská 

Návrhy na řešení 

S ohledem na historicky dané prostorové podmínky lokality není možné navrhnout 

plnohodnotné řešení, spočívající v rozšíření komunikací vč. chodníků, zajištění 

rozhledů atd., jež by sice zlepšilo dopravní parametry, ale vyžadovalo by demolice 

budov. Vylepšení současného stavu lze doporučit ve dvou úrovních: 

A. Systémové řešení pěšího a cyklistického provozu 

 Pokusit se navrhnout a zrealizovat náročnou koncepci vedení stezek mimo 
křižovatku Vídeňská x Václavská, které by zajistily převedení silných proudů 
nemotoristické dopravy především ve vztazích centrum – sídliště Vajgar a 
centrum – sídliště Hvězdárna. Tato koncepce by znamenala např. zásahy do 
rybníka Vajgar (vytvoření nového nábřeží směrem k Jáchymově ulici, na němž 
by byla umístěna stezka), výkupy soukromých majetků na jižním břehu Malého 
Vajgaru apod. 
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 Zajistit propojení stávající stezky na nábřeží L. Stehny na lávku pod hrází 
Vajgaru –přechod pro chodce resp. cyklisty přes jižní rameno křiž. Vídeňská x 
Rybniční, samozřejmě s negativním důsledkem zkrácení řadicích pruhů na 
vjezdu do křižovatky. 

 

B. Dílčí vylepšení současné infrastruktury 

 V úseku Vídeňské ul. na hrázi Vajgaru je možné cca o 0,5 m zúžit vozovku 
(dnes zhruba 7 m a přitom je zde zakázán vjezd nákladních vozidel) a tento 
prostor věnovat jednak na zvětšení bezpečnostního odstupu od parapetní zdi 
(celk. 50 cm) a dále na rozšíření chodníku na východní straně komunikace. 

 Dopravní stín na severní straně Václavské ulice v místě přechodu pro chodce 
nahradit fyzickým rozšířením chodníku (na základě prověření obalovými 
křivkami), takže dojde ke zkrácení přechodu pro chodce cca na 8 m. 

 V křižovatce s ul. Rybniční možno úpravou geometrie obruby před vjezdem do 
zastávky mírně zkrátit přechod pro chodce. 

 Možno uvažovat o prodloužení provozní doby SSZ v křižovatce Václavská x 
Vídeňská, neboť v době řízení není takový problém s chybějícím rozhledem na 
výjezdu z Václavské ulice; naopak špatný rozhledový vztah vozidlo – chodec při 
odbočování od centra vpravo do Václavské ul. tímto vyřešen není. Moderní 
dynamická signalizace může zajistit minimalizaci čekacích dob i v době slabého 
provozu. 

 Celoplošně opravit vozovku, zajistit funkčnost odvodnění, kvalitně obnovit 
vodorovné značení, doplnit vodicí čáru podél Vídeňské ulice v křižovatce s ul. 
Václavskou (podpoří skutečnost přednosti v jízdě). 

 V úseku Václavské ul. mezi Vídeňskou a Mlýnskou je možné cca o 0,5 m zúžit 
vozovku (dnes zhruba 7 m) a tento prostor věnovat na rozšíření chodníku na 
severní straně komunikace. 

 Na stykové křižovatce Václavská x Mlýnská odstranit ostrůvek z ramene 
Mlýnské a napojit rameno v minimální šířce kolmo na hlavní komunikaci. 
Přizpůsobit vodorovné značení. Přes rameno Mlýnské vznikne jeden přechod 
přes dva jízdní pruhy, přechod přes Václavskou by byl více odsazen jižním 
směrem. 
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Obr. 66. Obrázek představuje ideový námět na provedení stavební úpravy křižovatky 

Václavská x Mlýnská s rozšířením vyčkávacího prostoru u světelně signalizovaných 

přechodů. 

Lokalita 3 – styková křižovatka nábř. Ladislava Stehny s ulicí Růžovou a 

přilehlý úsek nábřeží směrem k ul. Rybnič 

Návrhy na řešení 

 Dlouhodobá, koncepční úprava spočívá v přehodnocení šířkového uspořádání 
celého profilu nábřeží L. Stehny – zúžit předimenzovanou vozovku a 
přebytečný prostor využít pro zřízení kvalitnější, nejlépe rozdělené stezky pro 
chodce a cyklisty. 

 Nahradit dlažbu asfaltobetonovým krytem, který bude mít lepší protismykové 
vlastnosti a umožní větší trvanlivost vodorovného značení. 

 Přechod pro chodce pod vyústěním Svatojánské ulice, jehož umístění se jinak 
zdá být účelné, rozdělit fyzickým dělicím ostrůvkem, provést úpravy pro 
OSSPO, nasvícení bílým světlem, zrušit živý plot na rozhledovou vzdálenost 
dle normy. 

 Doplnit obruby na severní straně komunikace. Příležitostné najíždění vozidel 
možno řešit chodníkovým přejezdem. 

 Ve stykové křižovatce na rameni Růžové ulice doplnit kapkovitý dělicí ostrůvek, 
který usměrní proudy vozidel a rozdělí příliš dlouhý přechod pro chodce. 
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 Stávající kapkovitý stín (VDZ V13) na východním rameni nahradit rovněž 
fyzickým ostrůvkem, který rozdělí přechod pro chodce. Provést nasvícení 
přechodu. 

 Odstranit zeleň, která tvoří překážku v rozhledu mezi vozidlem a chodcem na 
přechodu přes Růžovou ulici a přes komunikaci nábřeží (východní rameno) – 
odstranit živý plot na rozhledovou vzdálenost dle normy. 

 Odstranit nedostatky v dopravním značení. 

 

Obr. 67. Obrázek představuje ideový námět na provedení stavební úpravy křižovatky 

s doplněním dělicích ostrůvků. 

 

Lokalita 4 – Jarošovská ul. (I/23) v úseku mezi křižovatkami s ulicemi 

Rezkova a U Dolního Skrýchova (III/12832) 

Návrhy na řešení 

Úsek vyžaduje komplexní přestavbu podle zásad pro modernizaci průtahů obcemi. 

Není účelné popisovat všechny detaily budoucího řešení, proto jen základní 

předpoklady: 

 příčné uspořádání – dvoupruhová komunikace s řadicími pruhy pro odbočení 
vlevo, 

 ve vhodných místech dělicí prvky pro usnadnění přecházení, 

 v nadbytečných prostorech je možno umístit cyklistické pruhy pás či smíšenou 
stezku, 
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 zhodnotit polohu zastávek ve vztahu k rozhledovým polím křižovatek a 
k možnosti zřídit místa pro přecházení, 

 rekonstruovat veřejné osvětlení, instalovat bezpaticové stožáry, umístit je mimo 
rozhledová pole a dodržet bezpečnostní odstup, 

 hierarchizovat křižovatky a sjezdy účelových komunikací a samostatné sjezdy, 
tzn. podle jejich dopravního významu navrhnout stavební řešení (křižovatka 
resp. napojení s odbočovacím pruhem na hlavní, křižovatka resp. napojení bez 
odbočovacího pruhu, chodníkový přejezd); upravit sjezdy tak, aby v jednom 
místě nebyly připojeny dvě komunikace či sjezdy, 

Do provedení modernizace průtahu je vhodné provést především tyto dílčí úpravy: 

 ochránit svodidlem stojku poloportálu před okružní křižovatkou, 

 navrhnout nestavební úpravu jízdních pruhů (např. při příležitosti celoplošné 
opravy vozovky) na dvoupruhovou komunikaci s pruhy pro levé odbočení – 
pomocí vodorovného dopravního značení, příčných prahů ve stínech, 
betonových svodidel apod., 

 navrhnout v řešeném úseku alespoň jedno místo pro přecházení se středním 
dělením, podpořené výše uvedeným způsobem, 

 opravit vylámané obruby, opravit povrch chodníků, 

 odstranit nejhorší překážky v rozhledech při výjezdu z vedlejších komunikací. 
 

Lokalita 5 – průsečná křižovatka silnice I/23 (Rezkova) x Nádražní 

Návrhy na řešení 

Návrhy na řešení 

 Řešením je celková úprava stavebního uspořádání křižovatky. V zásadě 
připadají v úvahu dvě možnosti: 

 přestavba na okružní křižovatku, 

 ponechání průsečné křižovatky, ale s úpravou geometrie a odstraněním 
popsaných závad. 

 Okružní křižovatku je třeba navrhnout podle standardních zásad. Stávající 
prostor křižovatky je dostatečný pro vyvinutí správného řešení (křižovatka se 
vejde do dnešních obrysů). Z hlediska širších souvislostí (poloha, intenzity 
dopravy, bezpečnost) je toto řešení vhodné, podrobnější popis návrhu zde není 
nutný. 

 Při variantě řešení průsečné křižovatky, která je rovněž možná, je vhodné 
vycházet z následujících zásad: 

 minimálně na vedlejších ramenech navrhnout kapkovité dělicí ostrůvky, 
oddělující protisměrné jízdní pásy, posoudit vhodnost takového řešení i na 
alespoň jednom rameni hlavní komunikace (dělený přechod pro chodce 
v době vypnuté SSZ), 

 zmenšit poloměr vpravo odbočujících větví, zrušit směrovací ostrůvky 
oddělující pravé větve, zlepšit úhly napojení, 

 kapacitním výpočtem posoudit nutnost samostatných pruhů pro odbočení 
vlevo na vedlejších ramenech, 
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 zkrátit přechody pro chodce na normové hodnoty, odsadit je na vzdálenost 
5 m od okraje paralelního jízdního pruhu, 

 modernizovat světelné signalizační zařízení, 

 odstranit další závady v dopravním značení a zařízení. 

 Při volbě varianty je vhodné vycházet také z investičních a provozních nákladů 
(zde hraje roli především SSZ), které by zde zřejmě vyznělo ve prospěch 
okružní křižovatky. 

 Součástí úpravy by mělo být i přeřešení navazující plochy směrem k nádraží. 
Zde by bylo vhodné zabývat se širšími souvislostmi, především funkčností 
stávajícího autobusového nádraží, jeho zjevnou předimenzovaností, nefunkční 
vazbou vlak – autobus, umístěním stanovišť městské dopravy atd. 

 

 

Obr. 68.  Obrázek představuje ideový námět na úpravu křižovatky ve variantě průsečné. 
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Lokalita 6 – průsečná křižovatka ul. Jáchymova x vjezd Albert + úsek 

Jáchymovy ul. podél obchodních zařízení 

Návrhy na řešení 

 Provést průzkum pěší dopravy, zpracovat a zrealizovat koncepční návrh 
přecházení chodců přes Jáchymovu ulici. V rámci toho bude pravděpodobně 
vhodné: 

 Zřídit přechod pro chodce s dělicím ostrůvkem na západním rameni průsečné 
křižovatky, přitom upravit polohu přístupového chodníku ke Kauflandu a na 
druhé straně průšlapu do sídliště, tak aby mohl být zachován alespoň krátký 
pruh pro levé odbočení. 

 Odsunout přechod přes severní rameno křižovatky o cca 5 m od vodícího 
proužku, tím bude přechod zkrácen a současně vznikne vyčkávací prostor pro 
vozidla, aniž by byla neúnosně deformována trasa chodců. 

 Přechod přes jižní rameno upravit obdobným způsobem a přitom posoudit, jestli 
by zde nestačilo místo pro přecházení. 

 Přechod východně od zastávky buď posunout proti chodníku od Billy při 
současném zkrácení zastávky (nástupiště), nebo pomocí delšího zábradlí 
usměrnit pohyb chodců na přechod; další upravené místo pro přecházení 
navrhnout u východní OK. 

 Přestavět pěší přístupy z Jáchymovy ulice k OZ Albert do bezpečné a funkční 
podoby. 

 Zvážit úpravu vedení jízdních pruhů od východní OK k průsečné křižovatce – 
jako průběžný protáhnout pruh vycházející z OK, pruh z by-passu k němu 
připojit zprava. Za přechodem pro chodce pak odlít pruh pro levé odbočení. 
Tato úprava může omezit přejíždění mezi pruhy a současně zkrátí přechod pro 
chodce. 

 Celoplošně opravit vozovku, poškozené obruby a chodníky, upravit polohu 
obrub podle vedení jízdních pruhů; obnovit vodorovné dopravní značení a 
popřípadě je doplnit pro zvýraznění nových přechodů. 

 Obnovit veřejné osvětlení a doplnit nasvícení přechodů. 

 Přehodnotit rozsah svislého DZ, uvést je do normového stavu, zmodernizovat 
dopravní zařízení, doplnit prvky pro OSSPO. 
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Obr. 69.  Obrázek představuje ideový námět na úpravu předmětné části Jáchymovské ulice. 

 

Lokalita 7 – křižovatka obchvatu silnice I/34 a Václavské ul. 

Návrhy na řešení 

 Jedním ze způsobů řešení je změna typu křižovatky, což je dáno koncepcí 
rozvoje území. Pokud by mělo dojít k napojení území JV od křižovatky, nebo 
k zaústění 5 ramen, je na místě zvažovat křižovatku okružní. 

 V případě zachování stykové křižovatky by bylo vhodné více kanalizovat proudy 
na vedlejším rameni pomocí fyzicky upravených ostrůvků (obrubníky, city-
bloky), zlepšit vztah mezi poloměrem pravého oblouku z vedlejší a délkou 
připojovacího pruhu. 

 Provést nasvětlení křižovatky. 

 Zmodernizovat dopravní značení. 

 Opravit krajnici na hlavní komunikaci. 
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3   HODNOCENÍ A PRIORITY JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ 
DOPRAVNÍ SITUACE VE MĚSTĚ PRO HORIZONTY 2015, 2020 A 2030 VČETNĚ 
PROPOČTU NÁKLADŮ 

Projekt
Návrhový 

horizont
Hodnocení

Orientační 

náklady
Zdroj financování

Východní obchvat 2030 1 100-200 mil. Kč Stát

Napojení Jarošovského předměstí 2030 3 20-30 mil. Kč Město,soukromé

Napojení Nežáreckého předměstí 2020 3 20-30 mil. Kč Město

Neprůjezdná Kostelní ulice 2015 2 - Město
Změna organizace dopravy na Vídeňské a 

Václavské
2015 1 do 1 mil. Kč Město

změna organizace dopravy v klidu v centrální 

oblasti
2015 1 do 1 mil. Kč Město

nové parkoviště u nádraží 2015 2 5-10 mil.Kč Město nebo soukromé

nové parkoviště Miřiovského (zahradnictví) 2015 3 5-10 mil.Kč Město

nová odstavná místa na sídlištích 2015 4 3-6 mil.Kč Město

placení parkovného pomocí sms 2015 5 - Město,soukromé

Lávka přes Vajgar 2015 1 50 mil.Kč Město, EU

Zóna – obytná ulice 

Zóna centrum 2015 1 - Město

Zóna širší centrum 2015 1 - Město

Zóna Kasárenská ulice 2015 1 - Město

Prostory k řešení

Východ z pěší zóny Panská na Náměstí Míru 2015 1 - Město

Obchodní centrum na Hvězdárně u Nušlovy ulic 2015 3 - Město

Rampa silnice I/34

Vyznačení nových cyklotras (přístupů do centra) 2015 2 - Město

Zřízení cyklopřejezdů

Vídeňská ulice od převedení cyklistů od cyklostezky 

z/do Fruka
2015 1 - Město

Přejezd (podjezd) I/34 – křižovatka I/34 x Denisova 2015 1 Město
Napojení stávající společné cyklostezky na nábř. L. 

Stehny do ulice Denisova na cyklotrasu č. 1113 
2015 1 - Město

Cyklopřejezd Vídeňská u rampy I/34 2015 1 - Město
Vídeňská ul. – křižovatka Vídeňská x Rybniční x n. L. 

Stehny
2015 1 - Město

Jarošovská – U Dolního Skrýchova x Jarošovská 2015 1 do 1 mil. Kč Město
Jarošovská x Rezkova, rameno do/z centra, rameno 

k nádraží
2015 1 - Město

Jáchymova u zastávky Vajgar Bil la 2015 3 - Město

Umožnění protisměru cyklistů

Kostelní ulice 2015 3 - Město
Ulice Pražská 2015 3 - Město
Ulice Na Piketě 2015 3 - Město

Úprava dopravního značení 

Jarošovská x Rezkova 2015 1 - Město
ulice Pod Vrchy 2015 3 - Město
komunikace do parku za Nežárkou 2015 3 - Město

Zřízení cyklopruhů

Vídeňská ulice 2015 1 1,5 mil.Kč Město
Jarošovská ulice 2015 1 0,5 mil.Kč Město

Cyklostezky C8a, C8b

Jarošovská až k ul. U Dolního Skrýchova 2015 1 0,7 mil.Kč Město

Cyklostezky společné C9a, C9b 

Jáchymova ulice 2015 3 do 1 mil. Kč Město
Začátek Denisova ulice okolo Vajgaru 2015 3 4 mil.Kč Město
Rampa I/34 2015 1 2 mil.Kč Kraj

MHD, VLD

Návrh nových linek 2015 2 - Město, Kraj
Úprava jízdních řádů 2015 2 - Město
Úprava systému jízdních dokladů (integrace, 

časové kupóny)
2015 2 - Město, Kraj

Železnice

Revitalizace trati 

(modernizace stanice) 

2030 

(2020)
2

4 mld. Kč 

(500 mil. Kč)
SŽDC

Posun stanice Děbolín do vstřícnější polohy 2020 4 do 5 mil. Kč SŽDC
Vznik zastávky D. Skrýchov 2020 4 do 5 mil. Kč SŽDC

Silniční doprava

viz. cyklistická doprava

MHD, VLD a železnice

Pěší doprava

Cyklistická doprava

Doprava v klidu
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4 PROJEDNÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

Bude provedeno Interní projednání návrhové části v rámci objednatele (Město Jindřichův 

Hradec). Návrhová část bude rozeslána dotčenými subjektům 

 PČR 

  JčK 

  ŘSD ČR 

  SÚS JK 

  BESIP 

a dalším 

Po projednání a úpravách bude doplněn plán realizace investičních i  neinvestičních  

opatření dle časových horizontů 2015, 2020, 2030. Na závěr bude provedena veřejná 

prezentace pro Zastupitelstvo města a veřejnost. 
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5 SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1 – Kartogramy 

Příloha č. 2 – Výkres pěší doprava 

Příloha č. 3 – Výkres cyklistická doprava 

Příloha č. 4 – Vedení linek a umístění zastávek MHD a VLD 
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Příloha č. 1 – Kartogramy 
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Příloha č. 2 – Výkres pěší doprava 
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Příloha č. 3 – Výkres cyklistická doprava 
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Příloha č. 4 – Vedení linek a umístění zastávek MHD a VLD 

 

 


