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1. ANALÝZA A PR ŮZKUMY  

1.1 Úvod k  Projektu 

Analýzy a průzkumy pro projekt Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti 

města Jindřichův Hradec byly zpracovány společností NDCon s.r.o. se subdodávkou DHV CR, 

s.r.o. na základě výběru zhotovitele ve veřejné soutěži vyhlášené odborem rozvoje, oddělením 

regionálního rozvoje Městského úřadu Jindřichova Hradce. Koncepce je zpracovávána v rámci 

přeshraničního projektu Města v rozletu, práce jsou kofinancovány v rámci Evropské územní 

spolupráce Rakousko – Česká republika z Evropského fondu pro rozvoj a spolupráci.  

2.1 Analýza silni ční dopravy 

Jindřichův Hradec je významnou křižovatkou nejkratší silniční spojnice Prahy s Vídní se 

silnicí ze západní Moravy do Horního Rakouska (Telč – Linec). Průběh těchto pěti silnic určil 

uspořádání zástavby města. Dnes je Jindřichův Hradec napojen na komunikační síť dvěma 

silnicemi I. třídy a dvěma silnicemi II. třídy. Městskou komunikační síť tvoří především místní a 

účelové komunikace. 

Denní variace automobilové dopravy
 v Jind řichov ě Hradci
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Obr. 1. Denní variace silniční dopravy v Jindřichově Hradci 

.  
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2.2 Analýza železni ční dopravy 

Územím města Jindřichova Hradce prochází dnes tyto tři železniční tratě,  celostátní trať č. 225 

Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí a dvě úzkorozchodné regionální tratě č. 228 - Jindřichův 

Hradec – Obrataň a č. 229 - Jindřichův Hradec – Nová Bystřice. Železniční doprava je 

provozována dvěma dopravci na dvojí infrastruktuře, SŽDC a JHMD. 

Následující schéma zobrazuje obrat cestujících na nádražích v Jindřichově Hradci v měsíci 

červnu 2011.  

 

2.3 Analýza MHD a p říměstské autobusové dopravy 

Městskou hromadnou dopravu v současné době tvoří linky č. 1 – 5. Všech pět linek se sjíždí 

na autobusovém nádraží, které je situováno v blízkosti železniční stanice Jindřichův Hradec. MHD  

spojuje s nádražím a centrem v krátkém špičkovém intervalu: 

�  průmyslově sídlení zónu v okolí Jitka, a.s (linky 1, 3 a 4) 

�  komerční a obytnou zónu – sídliště Vajgar  (linky 1,3 a 4 ) 

�  obytnou zónu sídl. Hvězdárna + Rybnické předměstí (linky 1, 2, 3 a 5) 

V delších intervalech (cca 60 min.) je obsluhována  průmyslová zóna  Fruko – Jiráskovo 

předměstí, průmyslová zóna Lada – Jarošovské předměstí a městská část Radouňka. 

Nejvytíženějšími zastávkami jsou Vajgar, trojstředisko, Vajgar, Billa, sídl. Hvězdárna, Masarykovo 

nám. (centrum města). Denně je prodáno 2069, z toho 86 % na lince 1 a jejích variantách.  

Celkový počet prodaných čtvrtletních kupónů je v průměru 598 kupónů na čtvrtletí, kupónů 

s měsíční platností je pak prodáno v průměru 136 za měsíc. Vzhledem k ceně nejvíce 

předplatných kupónů využívají senioři.  
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Prodej čtvrtletních p ředplatných kupón ů

29%

19%

52%

Dobití obč.kupónu MHD

Dobití žák.(stud.) kupónu MHD

Dobití senior kupónu

Prodej m ěsíčních p ředplatných kupón ů

15%

14%

71%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Prodej jízdenek na jednotlivých linkách v roce 2012  prodej kupónů v roce 2011 

 

Příměstská autobusová doprava (veřejná linková dopravy) zajíždějící na území města je 

provozována společností ČSAD Jindřichův Hradec. Regionální autobusy jsou objednávány a 

provozně dotovány Jihočeským krajem zastoupeným odborem dopravy Jihočeského kraje a 

společností JIKORD, s.r.o. Obdobně je smluvně zajištěn provoz regionálních vlaků ČD i JHMD. 

Regionální autobusová doprava není integrována se železniční dopravou, nepřestupný je tarif i 

mezi jednotlivými linkami či spoji, neexistuje ani integrace s městskou hromadnou dopravou a 

integrace není v současné době připravována. 
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2.4 Analýza p ěší a cyklistické dopravy 

Vzhledem k velikosti města Jindřichova Hradce a docházkové vzdálenosti je pěší doprava velmi 

důležitá pro většinu obyvatel. To je způsobeno jednak tím, že docházková vzdálenost do centra ze 

vzdálených lokalit na jihu (sídl. Vajgar, sídliště Hvězdárna) se pohybuje do max. 20 min, a také 

nerovnoměrnou a složitou nabídkou MHD a prakticky žádnou nabídkou cyklostezek využitelných 

pro „každodenní život“. Díky specifickému umístění rybníku Vajgar, který rozděluje město, se pěší 

doprava z hlavních obytných celků na jihu soustředí na most a lávku v ulici Vídeňská. 

V současné době nemají cyklisté ve městě téměř žádné komunikace či pruhy určené 

výhradně jim. Ve městě je pro každodenní pohyb použitelná prakticky pouze cyklostezka vedoucí 

ul. L. Stehny, ale i u této cyklostezky je komplikovaný a nebezpečný vjezd a výjezd. Dále jsou po 

okraji města vedeny cyklotrasy, které mají turistický charakter a nejsou pro obyvatele, kteří by 

chtěli jízdní kolo používat například na cestu do práce přínosem. Je možná jízda po některých 

chodnících, povolená specifickou kombinací dopravní značkou A19 s dodatkovou tabulkou. 

Přijíždějící turisté také nejsou nijak informováni při příjezdu cyklotrasami a cyklostezkami na 

možnosti dostat se do centra, k zámku apod., a proto někteří ani nejedou do města, ale dále 

pokračují za svým cílem.  

Vzhledem k charakteru města Jindřichův Hradec, které netrpí velkými výškovými 

převýšeními, a vzdálenostmi od velkých obytných celků, jsou podmínky pro použití jízdního kola 

velmi příznivé., Cyklistická doprava by tak mohla být vhodnou alternativou k automobilové 

dopravě.  

2.5 Analýza dopravní obslužnosti letišt ě  

Letiště se nachází na severozápadním okraji okresního města. Jedná se o veřejné 

vnitrostátní letiště. Pilotům jsou k dispozici dvě vzletové/přistávací dráhy a to asfaltová o délce 

700m a šířce 22m, dále pak travnatá o délce 760m a šířce 54m. Letiště je ponejvíce využíváno pro 

sportovní a rekreační létání. Letiště není vybaveno pro lety VFR (podle vidu) a IFR (podle přístrojů) 

je v provozu pouze za dobré viditelnosti. Letiště disponuje parkovištěm pro zhruba 15-20 vozidel. 

Okolo letiště je vedena cyklostezka č. 1148.  

2.6 Analýza dopravy v klidu 

Na základě místního šetření byla identifikována problémová místa dopravy v klidu, viz 

Chyba! Nenalezen zdroj odkaz ů.. V případě odstavování vozidel existuje plošný deficit 

odstavných míst na největších sídlištích Vajgar, Hvězdárna a U Nádraží. Problémy s odstavováním 

vozidel na dalších místech mají pouze lokální charakter a budou dále specifikovány.  
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V případě parkování lze jako problematickou lokalitu hodnotit centrum města. Nejvyšší 

deficit je v případě poptávky po dlouhodobém neplaceném parkování. Krátkodobé parkování se 

uskutečňuje na zpoplatněných parkovacích místech. Obsazenost není u většiny z nich optimální. 

Na atraktivních místech není ve špičce jistota volného místa, naopak méně atraktivní poloha míst 

se vyznačuje příliš nízkou obsazeností. Specifikace dopravy v klidu v městských částech a rozbor 

problémových míst následuje níže. Počet vyhrazených parkovacích míst pro rezidenty je 

nedostatečný a systém přidělování povolení MěÚ (PP karet) není dlouhodobě udržitelný z pohledu 

spravedlivého uspokojení poptávky.  

2.7 Analýza hlukové zát ěže území 

Pro modelování hlukové zátěže území města Jindřichův Hradec byl použit dopravní model 

současného stavu z  tohoto projektu. Modelovány byly komunikace s intenzitou převyšující 100 

voz/hod v jednom směru. Dále pak byly k této síti modelovány budovy ovlivněné a přiléhající 

k těmto komunikacím. Modely jsou počítány pro denní i noční hodnoty.  

Bylo zjištěno, že v žádném místě nedochází k překročení hranice 70dB. Na několika 

úsecích je překračována hodnota 60dB, zpravidla se jedná o velmi zatížené hlavní městské ulice 

(Nádražní, Rezkova, Jarošovská, Vídeňská, Klášterská, Václavská). 

2.8 Bezpečnostní audit 

Pro účely koncepce dopravní obslužnosti byla provedena bezpečnostní inspekce, která se 

provádí na stávajících pozemních komunikacích. Inspekce ze zaměřila na posouzení v 7 

nejnebezpečnějších lokalitách: 

1. Průsečná křižovatka obchvatu silnice I/34 s ulicí Denisovou 

2. Styková křižovatka Vídeňská x Václavská + úsek ke křižovatce Rybniční x nábřeží 

Ladislava Stehny + úsek ke křižovatce Václavská x Mlýnská 

3. Styková křižovatka nábř. Ladislava Stehny s ulicí Růžovou a přilehlý úsek nábřeží 

směrem k ul. Rybniční 

4. Jarošovská ul. (I/23) v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rezkova a U Dolního 

Skrýchova (III/12832) 

5. Průsečná křižovatka ul. Jáchymova x vjezd Albert + úsek Jáchymovy ul. podél 

obchodních zařízení 

6. Křižovatka obchvatu silnice I/34 a Václavské ul. 
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2.9 Zpracování pr ůzkumů a rozbor ů, SWOT analýza 

Na závěr části „Analýza a průzkumy“ byla zpracována SWOT analýza se silnými a slabými 

stránkami stávající dopravní obslužnosti a s příležitostmi a hrozbami popisující budoucí možné 

vlivy na  dopravní obslužnosti a byly definovány následující. 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 náměstí Míru 

• Intenzivně podporovat cyklistickou dopravu v centru 

• Navrhnout řešení nebezpečných míst   

• Řešit obsluhu Nežáreckého předměstí 

• 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% do roku 2030. Vzhledem ke snaze o přerozdělení 

dopravy mezi jednotlivé druhy lze předpokládat určitý pokles 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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3 NÁVRHOVÁ ČÁST  

3.1 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Situace lávky přes rybník Vajgar 

3.2 Varianta 2 

Hlavním návrhovým prvkem je zjednosměrnění Vídeňské ul. v úseku Jáchymova – 

Václavská ve směru do centra a Václavské ul. v úseku Vídeňská x Mlýnská ve směru 

z centra. Tímto opatřením vznikne prostor pro umístění  cyklopruhů pro oba směry a 

rozšíření chodníků, které jsou v dané oblasti velmi úzké.  

3.3 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, 
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• 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 sídlištíc h: 

• 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. 

3.4 Principy nového uspo řádání MHD 

� Integrace městské (MHD) a příměstské dopravy (PHD) v rámci připravované IDS 

Jindřichohradecka  – město bude 1 pásmo (včetně odlehlých městských částí), bude 

možnost volby dokladů integrovaného,  příměstské autobusové dopravy nebo železniční 

dopravy.  Jindřichohradecko bude pilotním regionem integrace v Jihočeském kraji.  

� Některé části města obslouží v roli MHD integrovaná příměstská autobusová doprava 

� Bude zaveden přestupný tarif,  zvýhodněné roční předplatné MHD  za 1200 Kč, měsíční 

a čtvrtletní bude na dnešní úrovni,  jednotlivé jízdné bude přestupné a časově omezené 

s cenou mírně zvýšenou oproti dnešnímu jízdnému MHD. Na příměstských linkách bude 

zachována levnější dojížďka, pokud nebude potřebný přestup na MHD. 

� Zavést nové přehlednější linkové vedení  (nebo taktový provoz na dnešních linkách) 

� Zajistit návaznost na takt železniční dopravy na autobusovém nádraží (příjezd XX:14 a 

XX:38-41)  

� Ve špičkách pracovních dnů nabídnout v relacích Vajgar/Hvězdárna – centrum – 

autobusové nádraží taktový provoz v krátkém intervalu 

� V nejsilnější relaci Jitka – Vajgar – centrum nabízet přímá spojení bez zajíždění do 

dalších zastávek 

� Zajistit základní obsluhu průmyslových zón 

� Zajišťovat obsluhu Radouňky 
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� Zlepšit obsluhu Nežáreckého předměstí, Buku a Políkna zavedením MHD 

� V roce 2013 bude vyhlášeno výběrové řízení na dopravce na příštích 5 let, vybraná 

společnost bude realizovat projekt MHD podle nového konceptu 

Návrh zpracovatele koncepce: 

2 páteřní linky (Hvězdárna+Radouňka, Vajgar+Lada) a linka na Jiráskovo předměstí 

1  A : Jitka - Vajgar- Pravdova - Nádraží  

  B : Jitka - Vajgar- Pravdova - Nádraží - Lada  

2  A : Hvězdárna - Pravdova - Nádraží  

  B : Hvězdárna - Pravdova – Nádraží  

3  Fruko - Pravdova – Nádraží – Radouňka 
 

Nová linka (midibusy): 

4 Políkno - Buk - Nežárecké předměstí - Karlov - 
Masarykovo nám. – Pravdova 

  

Dopravní výkon linky 4 35 000 km, náklady 900 tis.Kč 

Dopravní výkon:  302 tis. km ročně + 35 tis km midibus 

Počet autobusů: 7 (4 na lince 1, 2 na lince 2, 1 na lince 3) + 1 midibus 

Cena 2011:  10,7 mil. Kč  

Kompenzace: cca 6,2 mil. Kč (závisí na tržbách)  

Výpočet ceny neobsahuje minibusy na Nežárecké předměstí (cena + 0,9 mil Kč, dotace + 

0,5 mil. Kč)  

Náklady na dopravní výkon na 1 km: 

Při proběhu autobusu 50 tis km ročně (dnešní stav ) – deklarovaná cena 32,80 Kč/km 

Při proběhu autobusu  43 000 km (7 autobusů)  - odhad ceny  35,42 Kč/km 

Cena bude vypočtena v nabídkovém řízení prostřednictvím finančního modelu podle § 23 

odst. 2 Zákona 194/2010 Sb. 

Alternativou  může být dvojnásobný špičkový interval (30min.), který by vedl k výrazné 

úspoře (cena 7,2+0,9 mil. Kč., kompenzace 4,2 mil Kč včetně minibusu, potřeba 4 autobusů).  

Ušetřit lze též zkrácením doby špičkového provozu. 
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Návrh podle nám ětu dopravce: 

Okružní linka s vyčkáváním na autobusovém nádraží a linka do Fruka  

Linka okruh Nádraží - Hvězdárna - Nemocnice - Vajgar - Jitka - Nádraží 

Linka – Fruko Fruko - centrum - Lada - Nádraží – Radouňka 
 

Nové linka (midibusy): 

Midibus Políkno - Buk - Nežárecké předměstí - Karlov - Masarykovo nám. – 
Pravdova 

  

Dopravní výkon linky  35 000 km, náklady 900 tis.Kč 

Dopravní výkon:  326 tis. km ročně + 35 tis. km midibus  

Počet autobusů 5 (4 na okružní lince, 1 na lince Fruko – Radouňka) + 1 midibus  

Proběh 65 000 km, cena za 1 km = 29 Kč 

Cena 2012:  9,5 mil. Kč  

Kompenzace:   5,5  mil Kč   

Závěr: 

Vzhledem k využití spojů na realizace centrum Vajgar a zpět navrhujeme realizovat návrh 

podle zpracovatele koncept. Okružní varianta je úspornější při  vyčkávání  spojů na nádraží 

na příjezdy vlaků. Vede však k menší přehlednosti systému.    
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3.4.2 Železni ční doprava 

Bylo navrženo 

• změnu polohy zastávky Děbolín blíže k centru místní části 

• zřízení nové zastávky V místní části Dolní Skrýchov 

• vybudování společného informační centra IDS v budově dnešního nádraží 

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

nástupiště, mimoúrovňový přístup na nástupiště  atd.). samostatně v předstihu před 

revitalizací celé tratě 225 

• v dalším výhledu revitalizaci tratě 225 

 

3.4.3 Integrovaná hromadná doprava 

Bude realizován pilotní projekt Jihočeského kraje IDS Jindřichohradecka. Budou provozně, 

prostorově, informačně a tarifně integrovány železniční trať, linky příměstské autobusové 

doprava a linky městské hromadné dopravy ve města Jindřichův Hradec a v okolí. Na území 

města bude zaveden jednotný tarif pro cesty po městě : 

Tarif: 

Občanské10/ 5 Kč 

Měsíční 260 Kč 

Čtvrtletní: 580 Kč 

Roční: 1200 Kč 

Slevy beze změn (rozdíl mezi občanskou a zlevněnou roční jen  5%) ! 

  

3.4.4 Dopravní model 

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

prognózováno. Růst mobility bude zpomalovat a očekává se změna způsobu její realizace.  

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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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. Rozvoj průmyslových zón bude postupovat jen velmi pomalým tempem. 

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. 

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. 

3.5 Návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury v e městě 

3.5.2 3.5.1. Varianta 1 

Navrhujeme prosazovat realizaci následujících pozemních komunikací a změn organizace 

dopravy. Lokalizace návrhů je znázorněna na Obr. 22. 

1.Východní obchvat  

2.Napojení rozvojových ploch Jarošovského p ředměstí (MK) 

3.Napojení rozvojových ploch Nežáreckého p ředměstí (MK) 

4.Kostelní ulice nepr ůjezdná 
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Obr. 2. Návrhy ve variantě 1 

VARIANTA 2 

Návrhy 1 – 4 jsou shodné s variantou 1. Navíc je obsažena: 

5. Změna organizace dopravy na Víde ňské a Václavské  

3.5.3 Pobytové prostory místo parkování v centru 

Je navrženo uspořádat prostor historického jádra i mimo pěší zóny formou obytné zóny jako 

smíšené zóny pro automobilovou, pěší a cyklistickou dopravu.  

3.5.4 Parkování v centru 

V části centrální oblasti města je navrženo  navýšení kapacity parkovacích míst pro rezidenty 

a abonenty, zavedení 4 stupňů cenové regulace návštěvnického parkování a omezení 

parkování na nám. Míru. 

 

 

1 

2 

3 4 

1.Východní ob chvat (I/34)  

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

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

4.Kostelní ulice nepr ůjezdná    
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Obr. 3.  Návrh rozdělení prostoru náměstí Míru 

3.5.5 Parkování na sídlištích 

Nedostatečná kapacita odstavných míst na sídlištích byla řešena 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), zároveň učiněna taková 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. 

3.5.6  „M ěstské brány“ proti zbytné automobilové doprav ě 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. 

3.5.7 Pěší přístupy do centra 

V centru města navrhujeme vymezit dvě zóny, ve kterých bude mít výhodu nemotorová 

doprava před motorovou. Jedná se o zóny v centru a širším centu města. Ve studii jsou 

zmíněny prostory ve městě, které by bylo vhodné řešit jedná se např. o výstupy z pěších 

zón. Pro zvýšení bezpečnosti pěších, pak navrhujeme zřízení několika přechodů pro chodce.  

3.5.8 Cyklistické p řístupy do centra 

V rámci návrhů u cyklistické dopravy byly snaha navrhnout taková opatření, která by 

cyklistům usnadnila pohyb po městě a zároveň zvýšila jejich bezpečnost. Byly proto 
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navrženy cyklostezky, cyklopruhy, cyklopřejezdy. Byly vytyčeny cyklotrasy, které vedou po 

pro cyklisty přijatelných komunikacích a propojují celé město. U jednosměrných ulic 

navrhujeme, pokud je to možné zavést cyklistický provoz obousměrně tím zatraktivnit tento 

druh dopravy. Na vybraných místech navrhujeme změnu dopravní, značení tak aby 

nedocházelo ke kolizním situacím mezi motorovou dopravy a cyklisty a případně byl povolen 

vjezd cyklistů do míst kam je v současné době zakázán. 

3.6 Bezpečnost dopravy 

V rámci první části studie „Analýzy a průzkumy“ byla navržena řešení identifikované projekty 

v rámci bezpečností inspekce.   
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2.  PLÁN REALIZACE INVESTI ČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH 
OPATŘENÍ DLE ČASOVÝCH HORIZONTŮ 2015, 2020 A 2030  

Pro stanovení plánu realizace opatření byly návrhy opatření uvedeného v tomto návrhu 

koncepce dopravní obslužnosti sdruženy do: 

•   Integrovaných projektů I1 – I8 řešení významných lokalit zahrnující navzájem 

koordinovaná opatření pro různé druhy dopravy. Jednotlivá opatření je potřebné realizovat 

současně a vzájemně koordinovaně   

•   Programů P1 – P13 obsahujících řadu opatření pro jednotlivé druhy dopravy, která je 

možné a vhodné podle povahy opatření realizovat najednou nebo postupně v logickém 

pořadí kroků bez potřeby koordinace s jinými druhy dopravy 

Integrované projekty a programy jsou uvedeny v následujících tabulkách, je uveden též 

seznam všech opatření, jejich zařazení do integrovaného projektu či programu, odkaz na 

kapitolu návrhu, v níž je opatření popsáno, a je uveden potenciální investor či investoři. 

Na závěr jde uveden možný harmonogram realizace integrovaných projektů a opatření. 

Vychází se z návrhového horizontu uvedeného v kapitole 3 s uvážením naléhavosti a 

efektivity řešení a organizačních a investičních možností investorů. Integrované projekty jsou 

navrženy v délce, která odpovídá jejich přípravě a realizaci v co nejkratším čase, programy 

jsou v některých případech rozloženy do delšího období, ve kterém je možné jednotlivá 

opatření postupně realizovat.    
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Přednádraží

Celková úprava stavebního uspořádání křižovatky I/23 x Nádražní

Navedení cyklistů od nádraží do Staré cesty

Křižovatka Vídeňská x rampa I/34

Úprava křižovatky

Přechod pro chodce  - do ul. 28.října

Cyklopřejezd - do ul. 28.října

Obytná zóna v centru

Zóna centrum - kopíruje původní hradby města

Zóna širší centrum - Masarykovo nám. - Jarošovská - Kmentova - okraj Klášterecké

Zrušení jednosměrného provozu Kostelní ulice, neprůjezdná

Vajgar Billa

Posunutí přechodu pro chodce

Napojení na komerční objekty

Cyklopřejezd

Změna organizace dopravy na Vídeňské a Václavské

Jednosměrná Vídeňská v úseku Jáchymova – Václavská ve směru do centra

Jednosměrná Václavské v úseku Vídeňská x Mlýnská ve směru z centra

Rekonstrukce křižovatky Vídeňská x Václavská 

Rekonstrukce křižovatky Václavská x Mlýnská 

Vídeňská v úseku Jáchymova – Václavská v obou směrech

Václavské v úseku Vídeňská x Mlýnská v obou směrech

Vídeňská v úseku Jáchymova – Václavská východní strana

Václavské v úseku Vídeňská x Mlýnská severní strana

Nová zastávka na Václavské u nemocnice

Nová zastávka na Vídeňské u nemocnice (za ok směrem do centra)

Variantní vedení cyklistů a chodců po nábř. Malého Vajgaru dvorem do křižovatky Václavská Mlýnská

Změna organizace dopravy v klidu v centrální oblasti

Rozšíření možností parkování rezidentů a abonentů v centru

Systém cenové regulace návštěvnického parkování

Podélného parkování na nábř. L. Stehny v úseku Rybniční - Růžová 

Podélného parkování na Claudiusově 

Krátkodobá parkovací místa u pošty v Husově ulici 

Nové patrové parkoviště Švecovy koleje

Nové parkoviště Miřiovského (zahradnictví)

Placení parkovného pomocí sms

Jednosměrné ulice Scheinerova, Bezručova, Česká 

Rekonstrukce čtyřpruhového úseku Jarošovské ulice

Přestavba Jarošovské ul. na dvoupruhovou komunikaci s řadicími pruhy pro odbočení vlevo

Místo pro přecházení na Jarošovské u pošty

Cyklopruhy v Jarošovské ulici

Nová poloha autobusových zastávek na Jarošovské u pošty

Denisova x I/34

přechod pro chodce na křižovatce I/34 x Denisova 

Podjezd pro cyklisty  I/34 – křižovatka I/34 x Denisova

I8

I3

I4

I5

I6

I7

I1

I2

 

Obr. 4. Seznam integrovaných projektů i s jednotlivými projekty 
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Programy

P1 Cyklopřejezdy

P2 Cyklostezky vč. společných

P3 Cyklopruhy

P4 Umožnění jízdy v protisměru

P5 Úprava dopravního značení a vyznačení nových cyklotras

P6
Přechod pro chodce - sídl. Vajgar přístup do Kasárenské ulice

P7
Bezpečnost chodců - opatření na křižovatce nábř. Ladislava 

Stehny x Růžová

P8 Nová odstavná místa na sídlištích

P9 MHD a IDS Jindřichohradecka - provozní projekty 

P10 Lávka přes Vajgar pro pěší a cyklisty

P11 Východní obchvat, napojení Jarošovského předměstí

P12 Napojení Nežáreckého předměstí

P13 Přestavba křižovatky I/34 x Václavská  

Obr. 5. Seznam programových projektů 
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Projekt jednotlivé části

Integrovaný 

projekt I nebo 

program P

Kapitola
Financování

S - Stát, K - Kraj

M - Město

Infrastruktura pro silniční dopravu 2.1, 2.2

Přednádraží - křižovatka Rezkova x Nádražní I1 2.7.1, 2.9 S, M

Východní obchvat P11 1.5.2, 1.5.3 M

Napojení Jarošovského předměstí P11 2.1, 1.5.3 M

Napojení Nežáreckého předměstí P12 2.1, 1.5.3 M

Neprůjezdná Kostelní ulice I3 2.1 M

jednosměrná Vídeňská v úseku Jáchymova – Václavská ve směru do centra I5 2.1 M

jednosměrná Václavské v úseku Vídeňská x Mlýnská ve směru z centra I5 2.1 M

rekonstrukce křižovatky Vídeňská x Václavská I5 2.1, 2.9 M

rekonstrukce křižovatky Václavská x Mlýnská I5 2.1, 2.9 M

zamezení zbytným průjezdům obytnými ulicemi Rybnického předměstí I5 2.1 M

jednosměrné ulice Tyršova a Fügnerova I6 2.3 M

I7 2.9 S

Úprava vedení jízdních pruhů v úseku Jáchymovy podél obchodních zařízení I4 2.9 M

Přestavba křižovatky I/34 x Václavská P13 2.9 S

Jednosměrné ulice Scheinerova, Bezručova, Česká I6 2.3 M

Přestavba Jarošovské ul. na dvoupruhovou komunikaci s řadicími pruhy pro 

odbočení vlevo

 

 

Projekt jednotlivé části

Integrovaný 

projekt I nebo 

program P

Kapitola
Financování

S - Stát, K - Kraj

M - Město

Doprava v klidu 2.3, 1.1.6
Rozšíření možností parkování rezidentů a abonentů v centru I6 2.3 M
Systém cenové regulace návštěvnického parkování I6 2.3 M
Podélného parkování na nábř. L. Stehny v úseku Rybniční - Růžová 

I6 2.3 M

Podélného parkování na Claudiusově I6 2.3 M
Krátkodobá parkovací místa u pošty v Husově ulici  I6 2.3 M
Nové patrové parkoviště Švecovy koleje I6 2.3 M
Nové parkoviště u nádraží I1 2.3 S, M
Nové parkoviště Miřiovského (zahradnictví) I6 2.3 M
Nová odstavná místa na sídlištích P8 2.3 M
Placení parkovného pomocí sms I6 2.3 M

MHD 1.2, 1.3

Vedení linek P9 1.3 M

Úprava jízdních řádů P9 1.2 M

Úprava systému jízdních dokladů P9 1.2 M

Integrace železniční, autobusové a městské hromadné 

dopravy na Jindřichohradecku
P9 1.2 K,M

Nová poloha autobusových zastávek na Jarošovské u pošty I7 1.3 M

Nová zastávka na Václavské u nemocnice I5 1.3 M

Nová zastávka na Vídeňské u nemocnice (za OK směrem do 

centra)
I5 1.3 M
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Projekt jednotlivé části

Integrovaný 

projekt I nebo 

program P

Kapitola
Financování

S - Stát, K - Kra j

M - Město

Infrastruktura pro pěší a  cyklistickou dopravu 2.6, 2.7

Lávka přes Vajgar P10 1.1.1 M

Cyklopřejezdy 2.7.2
Vídeňská ulice od převedení cyklistů od cyklostezky z/do Fruka P1 2.7.2 M
Podjezd I/34 – křižovatka I/34 x Denisova I8 2.7.2 S, M
Napojení stávající společné cyklostezky na nábř. L. Stehny do ulice 

Denisova na cyklotrasu č. 1113 
P1 2.7.2 M

Cyklopřejezd Vídeňská u rampy I/34 I2 2.7.2 S, K
Vídeňská ul. – křižovatka Vídeňská x Rybniční x n. L. Stehny, přes 

rameno ulice Vídeňská
P1 2.7.2 M

Jarošovská – U Dolního Skrýchova x Jarošovská I7 2.7.2 S

Jarošovská x Rezkova, rameno do/z centra, rameno k nádraží P1 2.7.2 M
Jáchymova u zastávky Vajgar Bil la I4 2.7.2 M
Cyklopřejezd přednádraží do ul. Stará cesta I1 2.7.2 S, M

Cyklostezky C8a, C8b 2.7.6
Jarošovská až k ul. U Dolního Skrýchova P2 2.7.6 M

Cyklostezky společné C9a, C9b 2.7.7
Jáchymova ulice P2 2.7.7 M
Začátek Denisova ulice okolo Vajgaru P2 2.7.7 M
Rampa I/34 I2 2.7.7 S, K

Zřízení Cyklopruhů 2.7.5

Vídeňská v úseku Jáchymova – Václavská v obou směrech I5 2.7.5 M

Václavské v úseku Vídeňská x Mlýnská v obou směrech I5 2.7.5 M
Vídeňská ulice

 - v úseku od přechodu pro chodce u hřbitova až ke kasárnám
P3 2.7.5 M

Jarošovská ulice

 - z centra od křižovatky Jarošovská x Česká x sídl. U nádraží až k 

okružní křižovatce Jarošovská x Rezkova

P3 2.7.5 M

Rozšíření chodníku 2.1, 2.9

Vídeňská v úseku Jáchymova – Václavská východní strana I5 2.1 M

Václavské v úseku Vídeňská x Mlýnská severní strana I5 2.9 M

Umožnění jízdy v protisměru pro cyklisty 2.7.3
Ulice Na Piketě P4 2.7.3 M
Průjezd sídlištěm Vajgar na cyklotrase 28.října - Otín P4 2.7.3 M
Obousměrné obslužné ulice v oblasti  nízkopodlažní zástavby P4 2.7.3 M

Úprava dopravního značení 2.7.4
Orkužní křižovatka Jarošovská x Rezkova P5 2.7.4 M
Ulice Pod Vrchy P5 2.7.4 M
Komunikace do parku za Nežárkou P5 2.7.4 M

Vyznačení nových cyklotras (přístupů do centra) 2.7.1
Hvězdárna - centrum P5 2.7.1 M
Úsek sídl. Vajgar - centrum P5 2.7.1 M
Úsek od nádraží do centra (Stará cesta, Gymnazijní, Janderova) P5 2.7.1 M
Úsek od Jindřiše a od východní rozvojové zóny do centra P5 2.7.1 M
Vajgar - Hvězdárna, Nádraží - Vajgar P5 2.7.1 M

Zóna – obytná ulice 2.6.1

Zóna centrum I3 2.6.1 M

Zóna širší centrum I3 2.6.1 M

2.6.2

Východ z pěší zóny Panská na Náměstí Míru I3 2.6.2 M

Obchodní centrum na Hvězdárně u Nušlovy ulic I3 2.6.2 M

Rampa silnice I/34 I2 2.6.2 S, K

Přechody pro chodce 2.6.3

Jáchymova ulice - u stávající bus zastávky do centra I4 2.6.3 M

Vídeňská x Rybniční I5 2.6.3 M

Sídl. Vajgar přístup do Kasárenské ulice P6 2.6.3 M

Autobusové nádraží I1 2.6.3 S, M

Vyšší bezpečnost chodců 2.9, 2.6.3

Opatření na křižovatce I/34 x Denisova I8 2.9 S, M

Opatření na křižovatce nábř. Ladislava Stehny x Růžová P7 2.9 M

Místo pro přecházení na Jarošovské u pošty I7 2.9 S

I5 2.6.2 MVariantní vedení cyklistů a chodců po nábř. Malého Vajgaru dále pak dvorem 

Prostory k řešení
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Harmonogram projektů

Integrovaný nebo 

programový projekt

Financování

S - Stá t, K - Kra j

M - Město

2013 2015 2020 2025 2030

I1 S, M

I2 S, K

I3 M

I4 M

I5 M 

I6 M

I7 S

I8 S, M

P1 M

P2 M

P3 M

P4 M

P5 M

P6 M

P7 M

P8 M

P9 M

P10 M

P11 M

P12 M

P13 S

2013 2015 2020 2025 2030  

Obr. 6. Harmonogram integrovaných a programových projektů  

 

 

 

 

 

 


