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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou parkování ve městě České 

Budějovice. Základem práce je zhodnocení dopravy v klidu na území města. Při 

konzultacích se zhodnotí kritická místa z pohledu parkování, na kterých dále 

probíhá místní šetření a měření. Z výsledků místního šetření se navrhnou potřebná 

opatření, která mohou přispět ke zlepšení situace.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Parkování, parkovací stání, parkovací zóny, záchytné parkoviště, rezident, 

parkovací dům, dopravní značení, komunikace. 

ABSTRACT  

The Diploma thesis deals with the issue of parking in Ceske Budejovice. The 

basis of the work is to evaluate the transport situation in the city. The consultation 

will assess the critical issues, from the point of view of parking, which will be 

further developed by the local maintenance and measurements. As a result of the 

local scrutiny, measures will be proposed to help improve the current situation. 

KEYWORDS 

Parking, parking space, parking zone, car park, rezident, multi store car parks, 

traffic signs, communications. 
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 1 Úvod 
 

Pro vypracování diplomové práce jsem si vybrala takové téma, které se 

zabývá dopravou a s ní spojenou problematikou parkování. Tedy problémem, 

s kterým se setkal každý majitel osobního automobilu. Vlastnictví automobilu je 

v dnešní společnosti bráno jako majetek, který si může dovolit bezmála každý 

člověk. To, že vlastníme vozidlo, nás nepovyšuje nad ostatní lidi, tak jako tomu 

bývalo kdysi. Dnes je tomu již jinak. Lidé mají mnoho možností, jak se stát 

vlastníkem automobilu. Proto došlo za poslední desetiletí ke značnému růstu 

automobilové dopravy. Tento nárůst zapříčinil převážně ve městech řadu problémů. 

Od znečištění životního prostředí a tím snížení kvality života ve městech, 

škodlivinám způsobeným automobilovou dopravou, tak k problémům, kde vysoký 

počet vozidel zaparkovat ve stávající zástavbě.  Petr Hubáček (2016) ve své knize 

uvádí názor, že ,,doprava v klidu představuje jeden z nejvážnějších problémů, který 

pramení z akcelerujícího růstu motorizace, a zejména osobní automobilizace, 

kterému se nestačí přizpůsobit dopravní infrastruktura.“  

Jedna z prvních myšlenek, která nás napadá při plánování cesty osobním 

automobilem je kde v daném místě zaparkujeme. V případě, že náš cíl je v místě 

zavedených parkovacích zón, otázku řešíme naléhavěji. Průměrně ohodnocenému 

člověku se nechce platit vysoká částka za parkování a parkovací zóny, navíc ani 

samotným rezidentům nezaručují volná místa k zaparkování. Tato myšlenka nutí 

občana k nalezení řešení, zda využiji automobil či veřejnou dopravu.  

Problematika parkování je i jedno z témat, které můžeme slyšet mezi 

komunikujícími lidmi. Kdybychom udělali anketu s položenou otázkou 

nejčastějších stížností ve městě, věřím, že problematika parkování by se objevila na 

prvních příčkách.  

Města se problematiku parkování snaží řešit. Zavedené parkovací zóny 

nemají občanům znepříjemnit danou lokalitu bydliště, ač se to na první pohled může 

zdát. Naopak.  Postačí více informací na dané téma a mnohdy se mění i pohled 

občana na celou záležitost. V teoretické části se proto zaměřím na obecný popis 

týkající se parkování a návrh parkovacích stání dle stanovené legislativy. Vzdělaní 

občané v daném oboru mají ve vedení města potenciál k tomu, aby prosadili 

opatření, která mohou zlepšit situaci s parkováním.  
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Praktická část bude zaměřená na vybraná kritická místa z pohledu parkování, 

která jsem následně posuzovala, měřila a hledala vhodná opatření ke zlepšení 

situace. Vždy se pokusím nalézt několik variant možností. V tomto případě jsem 

nehledala pouze finančně nejpřijatelnější řešení, která by pravděpodobně pro město 

byla nejatraktivnější. Levné řešení není vždy nejvhodnějším řešením.  

Kapacitu parkovacích stání máme možnost v případě nutnosti zvýšit, ale vždy 

na úkor něčeho. Nejčastěji na úkor zeleně.  Těmto možnostem nebylo možné se 

vyhnout. Pokud však na úkor zeleně zrealizujeme parkoviště či jinou stavbu, mělo 

by být v zájmu města zeleň obnovovat na jiných místech.  

V závěrečné části diplomové práce shrnu výsledky, návrhy opatření a 

upozorním na komplexně zjištěné nedostatky při místních šetřeních.  
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2 Cíl práce 
 

Cílem diplomové práce je vytipování kritických míst z pohledu parkování ve 

městě České Budějovice. Hlavní body, na které se práce zaměří bude kapacita 

záchytných parkovišť na území města s následným zhodnocením výsledků 

z místního šetření, kapacita parkovacích stání v předmětném úseku, šířkové 

uspořádání uliční sítě a parkovacích stání v předmětném úseku a zjištění požadavku 

po parkovacích stáních v předmětném úseku. Zvoleným bodům bude odpovídat 

průzkum, s jehož pomocí se bude v diplomové práci pracovat. Výsledky budou 

vyhodnoceny a budou navržena možná opatření, která by zlepšila situaci 

s parkováním vozidel na území města.  
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3 Parkování 

3.1 Odborné pojmy dle ČSN 736056 

Parkování můžeme definovat jako umístění vozidla mimo pozemní 

komunikaci na dobu nutnou pro nákupy, návštěvy, výklad nákladu či dobu 

strávenou v zaměstnání. V případě umístění vozidla v blízkosti bydliště definujeme 

stání jako dlouhodobé nebo odstavné. 

Parkoviště je prostor, který je oddělený od pozemní komunikace, jsou na něm 

jednotlivá parkovací stání a není ramenem křižovatky. 

Odstavné stání je plochou, kde umístíme vozidlo v místě bydliště či 

provozovny po dobu, kdy vozidlo nepoužíváme. 

Parkovací stání je plochou, která je určena pro odstavení nebo parkování 

jednoho vozidla. 

Rezidentním parkováním se rozumí réservé parkování, kde ve vymezené 

oblasti může parkovat pouze vlastník rezidentní karty, vyčlenění je převážně kolem 

center měst. Rezidentem je osoba, která má trvalý pobyt nebo je vlastníkem 

nemovitosti ve vymezené oblasti. Abonentem je osoba, která má firmu ve 

vymezené oblasti.  

Parkovací zóny jsou určeny pro obyvatele měst, zároveň je zde umožněno 

parkovat návštěvníkům, za vlastníkem komunikace určenou sumu. 

P+R (park and ride) neboli zaparkuj a jeď, zde je umožněno k zaparkování 

vozidla záchytné parkoviště či parkovací dům a následně dostupná autobusová 

doprava.  

P+G (park and go) neboli zaparkuj a jdi. 

Hromadná garáž je objekt nebo prostor, který slouží k zaparkování nebo 

odstavení vozidel. Považujeme za ně objekty nebo prostory, které mají více než tři 

stání. 
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3.2 Návrh parkovacích stání  

3.2.1 Návrh dle ČSN 736056 

Parkovací stání jsou dle kategorie vozidel určena pro:  

• osobní, nákladní, užitková vozidla 

• autobusy 

• motocykly  

• jízdní kola   

Dále podle skupiny uživatelů na:  

• rezidenty a abonenty 

• zákazníky, zaměstnance, návštěvy 

• zásobování a dopravní obsluhu  

• zdravotně a tělesně postižené osoby 

Každý z těchto uživatelů má své nároky na využití parkovacích ploch zejména 

z časového hlediska. Proto by návrh parkovacích stání měl být navržen co 

nejefektivněji. Vhodným návrhem parkovacích stání můžeme uspokojit značnou 

část uživatelů. Při návrhu parkovacích stání dodržujeme stanovené zásady týkající 

se rozměrů stání, které ovlivňují základní rozměry vozidel. Ty jsou poznamenány 

v následující tabulce a jsou stanoveny dle vozového parku používaného v České 

republice.  

Tabulka č. 1: Základní rozměry vozidel, zdroj: ČSN 736056  
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Tyto rozměry nemusí být finální, v řadě případů je nutné přičíst délku 

bezpečnostního odstupu od pevných překážek, vozidel a prostoru. (viz tabulka č. 2, 

obrázek č. 1). Musíme dopředu vědět, pro jaká vozidla bude parkoviště určeno. 

Zdali pouze pro osobní automobil, nebo pro dopravní prostředky smíšené (nákladní 

vozidla, autobusy, motocykly, osobní automobily). Zajíždění a vyjíždění vozidel 

z parkovacího stání, parkovišť či parkovacích domů navrhujeme tak, aby nemělo 

vliv na plynulost silničního provozu.  

 
Tabulka č. 2: Nejmenší odstupy vozidel, zdroj: ČSN 736056 

 

 
Obrázek č. 1: Odstupy vozidel od pevné překážky a odstupy mezi vozidly, zdroj: ČSN 736056 

 

Parkovací stání dělíme dle řazení vozidel jako: 

• podélné – převážně podél jízdního pásu komunikace 

• kolmé – na parkovištích 

• šikmé – podél jízdních pásů komunikací či na parkovištích 
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Tabulka č. 3: Rozměry parkovacího stání pro osobní a lehká užitková vozidla při kolmém  

a šikmém řazení, zdroj: ČSN 736056 

 

Pro nákladní vozidla a autobusy navrhujeme parkovací stání dle místních 

podmínek. Zejména se jedná o parkovací stání se šikmým řazením vzhledem 

k obtížnější ovladatelnosti vozidla tak, aby vozidlo mohlo být zaparkováno jízdou 

i výjezdem vpřed. Zde záleží i na určení parkovacího stání. Pro zásobování 

nákladními vozidly budeme využívat parkování couváním.  

 

3.2.2 Doporučené ukazatele pro stanovení parkovacích a 

odstavných stání  
 

Základními ukazateli počtu odstavných a parkovacích míst je význam a účel 

předmětné stavby. Tento požadavek na počet parkovacích stání je řešen v tabulce 

č. 4, kde uvádím dle ČSN 736110 pro představu jen několik vybraných jednotek. 

Kompletní tabulka je vložena v příloze 1.  

Počet potřebných parkovacích stání je dán vztahem:  

N = Oo • ka + Po • ka • kp  

N – celkový počet stání 

O0 – počet odstavných stání (ČSN 73 6110, tabulka 34) 
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P0 – počet parkovacích stání (ČSN 73 6110, tabulka 34) 

ka – součinitel vlivu automobilizace (dle obce) 

kp - součinitel redukce počtu stání (ČSN 73 6110, tabulka 30) 

Druh stavby 
Účelová 

jednotka 

Počet 

účelových 

jednotek na 

1 stání 

Z počtu stání 

Odstavná stání - Bydlení 
Krátkodobých 

% 

Dlouhodobých 

% 

Činžovní 

obytný dům 

Byt do 100m2 

celkové plochy 
1 - - 

Byt nad 100m2 

celkové plochy 
0,5 - - 

Domov 

důchodců 
lůžko 5 - - 

Parkovací stání   

Obytné 

okrsky 
obyvatel 20 

100 0 

Divadlo sedadla 4 0 100 

Restaurace 
plocha pro 

hosty v m2 
4-6 

60 40 

Jednotlivá 

prodejna 

prodejní 

plocha v m2 
50 

90 10 

Stadion návštěvníci 2 - - 

Nemocnice 

zdravotnický 

personál 
3 

- 100 

lůžka 3 100 - 
Tabulka č. 4: Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání, 

zdroj: ČSN 736110 

 

ČSN 736110 nabyla účinnosti v lednu 2006. Nyní se dá hovořit o tom, že 

pracuje s nedostatečným počtem parkovacích stání pro potřeby předmětného 

objektu (např. bytový dům). V roce 2018 můžeme dle statistik hovořit o nárůstu 

mobility oproti minulým rokům, kdy byla norma naposledy aktualizována. Měla by 

být provedena revize normy a provedeno zesoučasnění s ohledem na mobilitu 

dnešní doby.  

Pro snadnější orientaci v tabulce mohu pro příklad uvést následující ukázku. 

Bytový dům, který bude realizován v kompaktní zástavbě u silniční sítě. Dle 

tabulky je počet účelových jednotek na 1 parkovací stání pro bytovou jednotku do 

100m2 1 parkovací stání. U bytového domu s 5 bytovými jednotkami do 100m2 a 5 

bytovými jednotkami do 40m2 bychom uvažovali 20 parkovacích stání pro 

automobily. Při současné mobilitě můžeme uvažovat o 2 automobilech na jednu 
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rodinu – bytovou jednotku (známý ukazatel obecně společenské vyspělosti). Dle 

tabulky je doporučeným ukazatelem pro uvedených 10 bytových jednotek 8 

parkovacích stání. Z výše uvedeného vyplývá, že potřeby parkovacích stání 

předmětného bytového domu budou pokryty z 40%. Stále však zůstává potřeba 

odstavení zbylých 60% vozidel, tedy potřeba 12 parkovacích stání, které je 

uskutečněno v okolní uliční síti předmětného bytového domu. Vzhledem k tomu, 

že parkovací stání v bytových domech je zpoplatněno, jsou však případy, kdy 

majitelé volí nižší cenu nemovitosti na úkor ceny potřeby parkovacího stání, tím 

nárůst v okolní uliční síti může narůstat. Návrh bytového domu musí obsahovat i 

posouzení připojení parkovacích stání bytového domu na pozemní komunikaci (dle 

ustanovení §10 zákona č. 13/1997 Sb.) Při tomto posouzení v řadě případů dochází 

ke zrušení některých parkovacích stání na úkor vjezdu. Kvůli stále se rozrůstající 

bytové výstavbě, kdy musela být zrušena stávající parkovací stání podél 

komunikace, a vzhledem k nedostatečným počtům parkovacích stání v bytovém 

domě jsou již zaplněna nepostačující parkovací stání v uliční síti. Jedním 

z možných řešení by mohla být úprava normy, kdy by projektanti museli pracovat 

s odpovídajícím počtem parkovacích stání bytového domu a developeři tyto návrhy 

respektovat i za předpokladu většího finančního obnosu při výstavbě.  

 

3.2.3 Vyhláška č. 398/2009 Sb. 
 

Při návrhu parkovacích stání musíme brát v potaz i vyhlášku č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Dle § 4 zabývající se požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného 

prostranství, odstavec 2 musí být ,,na všech vyznačených vnějších i vnitřních 

odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová 

vozidla vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené 

nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí 

parkovací plochy.“ 

Stání Vyhrazené stání 

2-20 1 

21-40 2 

41-60 3 

61-80 4 
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81-100 5 

101-150 6 

151-200 7 

201-300 8 

301-400 9 

401-500 10 

500 a více 2% 

Tabulka č. 5: Počet vyhrazených stání pro osoby s omezenou schopností pohybu, zdroj: Vyhláška 

č.398/2009 Sb. 

 

Od vyhrazeného stání musí být zajištěn bezbariérový přístup na komunikaci 

pro pěší a tato stání umístěna co nejblíže ke vchodu do zájmového objektu. 

Respektovány musí být i rozměry parkovacího stání.  

 

 
Obrázek č. 2: Vyhrazená kolmá parkovací stání pro osobní vozidla, zdroj: Vyhláška č. 398/2009 

Sb.  
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Obrázek č. 3: Vyhrazené podélné parkovací stání pro osobní vozidlo, zdroj: Vyhláška č. 398/2009 

Sb. 

 

 
Obrázek č. 4: Vyhrazené podélné parkovací stání pro vozidlo přepravující osoby s omezenou 

schopností pohybu, zdroj: Vyhláška č. 398/2009 Sb.  

 

3.2.4 Hromadné garáže 
 

Umístění parkovacích stání je v kompaktní zástavbě města především pod 

terénem či v nadzemních a podzemních garážích.  

Garáže rozdělujeme podle druhu vozidel na garáže skupiny vozidel 1, 2 a 3. 

V této práci se však budu zmiňovat pouze o skupině 1, dělení je dále pro potřeby 

prostorového uspořádání garáží rozděleno na 1a – osobní vozidla a 1b – lehká 

užitková vozidla.  
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Podle funkčního využití garáže dělíme na garáže veřejné, které jsou určeny 

pro parkování vozidel v nákupních centrech, úřadech či okraji sídelních útvarů a na 

garáže neveřejné, které jsou obvykle určeny pro parkování rezidentů nebo 

služebních vozidel a jsou součástí budovy s jiným účelovým využitím.  

Hromadné garáže se dále dělí dle provozu, stavebního řešení a vztahu k 

úrovni přilehlého terénu. Pro překonání výškových rozdílů v garážích existuje 

několik rampových systémů. (ČSN 736058) Ty nám představuje následující 

obrázek č. 5. 

Obrázek č. 5: Základní druhy ramp, zdroj: ČSN 736058 

 

 

Šroubovité a celé rampy se navrhují převážně u velkých hromadných garáží 

pro svoji náročnost. U poloramp probíhá parkování ve více výškových úrovních 

než u celých ramp. Principem parkování u parkovacích ramp je stání přímo na 

rampách. Nenavrhují se zde bezbariérová parkovací stání a nejsou vhodné tam, kde 

se předpokládá manipulace s nákupním vozíkem. (ČSN 736058) 

 Při návrhu vycházíme z požadavků ČSN 736056. Navrhujeme převážně stání 

s kolmým řazením. Můžeme však navrhnout i stání podélné a šikmé. Musíme 

dodržet způsob dopravního připojení garáží na pozemní komunikace, kde musí být 
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splněny podmínky pro rozhled, odstupy a rozměry parkovacích stání. Ohled při 

návrhu se bere i na docházkovou vzdálenost, která se pohybuje u krátkodobého 

parkování do 200 m, dlouhodobého parkování 300 m a u odstavování vozidel 600 

m. (ČSN 736110)  

Parkovací politika spočívá v tom, že se v jistých objektech dává přednost 

parkování hodinovému, v jiných objektech naopak celodennímu apod. Investice do 

výstavby parkovacích domů lze považovat za dlouhodobé. (Elsner, 1971) Města by 

se měla o výstavbu parkovacích domů zajímat, neboť povrchová parkoviště 

nebudou dále v budoucnu schopna pojmout stále se zvyšující počet motorových 

vozidel, zejména v historických centrech. 

Další alternativou parkování je automatický parkovací systém. V České 

republice je tento systém výjimečný. ČSN 736058 uvádí, že ,,Automatický 

parkovací systém (APS) je zařízení, které bez přítomnosti řidiče zaparkuje vozidlo 

s vypnutým motorem v hromadné garáži … je prostorově i kapacitně méně náročný 

než klasická hromadná garáž s rampami.“ (str. 26)  

 

 3.2.5 Parkovací zóny  
 

Základním východiskem právního zakotvení parkovacích zón je zákon č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dle tohoto zákona je obci umožněno, že 

nařízením může vymezit na svém území části, které za sjednanou cenu v souladu 

s cenovými předpisy budou využívány k dle § 23 ,,stání silničního motorového 

vozidla na omezenou dobu (nejdéle 24 hodin), odstavení nákladního vozidla za 

účelem celního odbavení, stání silničního motorového vozidla provozovaného 

fyzickou nebo právnickou osobou za účelem jejich podnikání v místě jejich 

provozovny nebo sídla a k stání silničního motorového vozidla provozovaného 

fyzickou osobou, pokud má v části obce své bydliště nebo tam vlastní nemovitost.“ 

Účelem zřizování parkovacích zón je organizace dopravy, kdy nesmí být ohrožena 

bezpečnost a plynulost silniční dopravy ani veřejný zájem. (Epravo) Parkování by 

mělo být řešeno v širších vztazích s ohledem na okolní silniční síť. Mezi základními 

principy zavádění parkovacích zón je vytvoření parkovacích stání pro potřeby 

občanů, s čímž souvisí regulace dopravy v klidu a motivace návštěvníků, parkovat 

se svým vozidlem na parkovacích místech jen po dobu nezbytně nutnou. Tento 

požadavek je řešen zpoplatněním parkování ,,návštěvníků“ města. Vzhledem 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-pozemnich-komunikacich-13693.html
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k trvalým problémům parkování vozidel v centru města a jeho blízkého okolí, 

přichází vedení měst s návrhy předmětný problém řešit. Jedním z možných řešení 

by mohla být realizace placených zón. Placené zóny by měly exponovaným 

obyvatelům umožnit zaparkovat svůj vůz v docházkové vzdálenosti svého bydliště, 

nemovitosti či provozovny. 

Nabízí se zde otázka, proč parkovací zóny vznikají. Vzhledem k rozšířené 

výstavbě mimoměstských satelitů, kde chybí dostatečná infrastruktura, jako jsou 

školy, školky a další služby, jsou obyvatelé v těchto oblastech nuceni přijíždět do 

měst ve svém okolí. Problém nastává především v pracovních dnech, kdy obyvatelé 

satelitů vyjíždějí za prací, vzděláním, službami či kulturou. V případě, že ve městě 

nemáme zavedené placené zóny, nabízí se možnost odstavení vozidla řidičem 

z mimoměstských satelitů v přímé blízkosti objektu a krátké docházkové 

vzdálenosti (například do zaměstnání). S nepříjemnou záležitostí se následně 

shledává občan předmětné lokality, který nemá kde zaparkovat v blízkosti trvalého 

bydliště. Tento problém je zapříčiněn odstavením vozidel satelitních obyvatel. 

Magistrát města na požadavky obyvatel reaguje zaváděním parkovacích zón. 

V tomto případě ovšem vzniká dominový efekt, kdy řidiči mimoměstských satelitů 

odstavují vozidla v místech, kde prozatím placené zóny zavedeny nejsou. Nutností 

je v tomto případě návrh záchytných parkovišť, která umožní nejen mimo 

satelitním obyvatelům, ale i návštěvníkům města celodenní odstavení vozidla na 

tomto záchytném parkovišti. Z těchto realizovaných záchytných parkovišť vzniká 

potřeba přiblížit občany k jejich zájmovým objektům. Může se například jednat o 

využití linkové dopravy.  

Dalším důvodem zavádění parkovacích zón je vzrůstající automobilizace 

obyvatel města. Dle společenské vyspělosti mají rodiny více jak 1 automobil pro 

domácnost.   

 

3.2.6 Záchytná parkoviště 
 

Pro města by měla být výstavba záchytných parkovišť prioritní, zejména před 

samotným zřízením parkovacích zón. Vzhledem k ohleduplnosti k zachování 

zeleně ve městě je vhodná spíše výstavba parkovacího domu na ploše, která je 

nezastavěná a výstavbou nedojde k omezení zeleně. Důležitým faktorem na 

parkovištích je kapacita parkovacích stání. Stávající parkovací kapacity můžeme 
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významně navýšit výstavbou parkovacího domu. Při této výstavbě může město 

využít finanční prostředky, vybrané z poplatků za zrušená parkovací stání v rámci 

připojení nových objektů na místní komunikace města. Získání finančních 

prostředků probíhá na principu zavedené vyhlášky města, která za každé parkovací 

stání nařizuje stavebníkovi zaplacení poplatku v určené sumě.  

Vzhledem k výše uvedenému by tedy město vždy mělo prověřit vhodnost 

umístění záchytného parkoviště či parkovacího domu. Elsner (1971) uvádí, že  

,,klíčovou otázku výstavby parkovišť je jejich ekonomická efektivnost.  K jejímu 

zjištění je třeba provést průzkum, jehož cílem je stanovení podmínek pro dosažení 

maximální rentability.“ (str. 48)  

 

3.2.7 Dopravní režimy 
 

Plošné zklidnění dopravy můžeme řešit například zavedením pěších zón, 

obytných zón, zón 30 nebo sdílených prostor. Zvolenému dopravnímu režimu by 

měl odpovídat návrh parkovacích stání. Parkování v těchto zónách upřednostňuje 

poptávku po parkování obyvatel oblasti, tedy rezidentů. Jednou z možností získání 

většího počtu parkovacích míst může být změna dopravního režimu z komunikace 

obousměrné na komunikaci jednosměrnou. Zjednosměrněním komunikací může 

docházet k přelévání dopravy do jiných parametrově nevyhovujících komunikací. 

Parkování vozidel v těchto zónách vyžaduje stavební zásahy kvůli blokacím 

chodníků a křižovatek. Parkování při vysoké poptávce aut bez návrhových úprav 

vidíme na obrázku č. 6.  
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Obrázek č. 6: Vysoká parkovací poptávka, bez zelených ploch, zdroj: TP 218 

 

Vhodným návrhovým prvkem u těchto případů jsou parkovací pruhy, které 

se kombinují s vysazenými chodníkovými i zelenými plochami, viz obrázek č. 7. 

(TP 218) 

 
Obrázek č. 7: Organizace parkování doplněno zelenými plochami, zdroj: TP 218 
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Výhodou těchto forem úprav je nejen pocitově příjemnější prostředí pro 

občany, ale také jednodušší zajíždění a vyjíždění vozidel. Vzhledem k bezpečnosti 

cyklistů, pokud máme u parkovacích pruhů vedenou stezku pro cyklisty, musí být 

zajištěn boční odstup alespoň 1 m a to z důvodu otevírání dveří na pravé straně. 

Toho lze docílit právě vysazením nízké zeleně. Díky zeleným pásům působí 

prostředí upraveným dojmem. (TP 145)  

Současná strategie se týká utváření dopravního prostředí do takové podoby, 

která navrátí občanům městský prostor. Úprava veřejných prostranství a 

komunikací láká řidiče zejména z psychologického hlediska k ohleduplnější jízdě, 

obzvláště z důvodu početnějšího pohybu chodců a cyklistů na těchto komunikacích. 

V posledních letech je trendem koncept omezování vjezdu automobilů do center 

měst. U tohoto konceptu je navržen systém zpoplatnění, který při vhodném návrhu 

dosahuje uspokojivých výsledků. (TP 218) 

 

4 Problematika parkování v Českých 

Budějovicích   
 

Vzhledem k tématu, které se zabývá často diskutovanou záležitostí, není 

jednoduché nalézt účinné řešení a tím vyhovět většině občanů. Automobilů stále 

přibývá a do budoucna můžeme počítat s ještě větším nárůstem vozidel. Problém 

neřeší ani placené zóny, které se ve většině měst nyní realizují. Nesnáze zaparkovat 

vozidlo je v každém větším městě stejná. Nabízí se zde otázka, zdali není problém 

ve vedení měst, kde každý prosazuje pouze své zájmy, ale při řešení nedochází 

k efektivnímu kompromisu. Řešení je ovšem několik, týkají se možnosti vyhlášek 

měst, které nařizují investorovi zaplatit předem určenou sumu za každé zrušené 

placené stání. Bylo by vhodné zahrnovat do kupní smlouvy o byt parkovací stání a 

záchytná parkoviště navýšit kapacitně díky parkovacím domům.  

Aplikační část poukazuje na problém v centru města, které je nejvíce 

problematické převážně z důvodu dojížďky občanů do zaměstnání, službami či 

kulturou a následným přelivem vozidel z částí města, které již zavedené parkovací 

zóny mají.  

Kritická místa z pohledu parkování budou vytipována z dopravního 

průzkumu města České Budějovice. Z návrhu bude zvolena lokalita, která bude 

z důvodu rozsáhlosti území dále rozdělena na v diplomové práci řešené úseky.  
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Místní šetření bude provedeno fyzicky, zmapováním řešeného úseku. Místní 

šetření bude probíhat v řešené lokalitě a dále na celém území centra města z důvodu 

místního šetření kapacity záchytných parkovišť. Záchytná parkoviště budu 

dokumentovat a bude provedeno jejich zhodnocení.  

Jednotlivé úseky řešené části budou zdokumentovány, proběhne součet 

parkovacích stání (legálních v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., nelegálních  

rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb., réservé). Následně se změří šířkové 

uspořádání uličních sítí. Budou navržena možná opatření daného úseku, se snahou 

o co nejmenší zásah do zeleně. Vzhledem ke stávající zástavbě se při návrhu 

parkovacích stání v některých případech do zeleně bude muset zasahovat. 

Vyhodnocení úseků a následná opatření budou popsána pod jednotlivými 

kapitolami předmětných ulic.  

 

4.1 Charakteristika města České Budějovice 
 

   České Budějovice jsou největším městem v Jihočeském kraji. Žije zde 

necelých 100 tisíc obyvatel. Město se po událostech dne 17. listopadu 1989 začalo 

rozmělňovat do okolních krajin a kvůli přesídlení lidí do okolních území ztratilo 

několik tisíc obyvatel pro další rozvoj. (Zdvihal, 2011). Město sice mohlo 

dosáhnout hranice 100 tisíc obyvatel, ale díky ztracenému zájmu ze strany 

magistrátu a vyšším finančním příspěvkům od státu se okolní obce odmítají k 

Českým Budějovicím připojit. (Marek, 2014) 

   Český statistický úřad popisuje město z historického hlediska následovně 

,,počátek historie města sahá do roku 1265, kdy český král Přemysl Otakar II. dal 

pokyn k jeho založení, aby upevnil svůj politický a hospodářský vliv na jihu země. 

Zejména z obranných důvodů zvolil pro královské město soutok řek Vltavy a Malše. 

Díky královským privilegiím se město rychle rozvíjelo. Úpadek nastal až vlivem 

třicetileté války … současné území města bylo vytvářeno v procesu dlouhodobého 

historického vývoje.“ 

    Z urbanistického a geologického hlediska dle Českého statistického úřadu 

se o Českých Budějovicích dá mluvit následovně ,,město se rozkládá na dně 

českobudějovické kotliny. Jeho území má v podstatě rovinatý charakter, nadmořská 

výška náměstí Přemysla Otakara II. dosahuje 387 m … katastrální území města 

měří 5,5 tis. ha, je rozděleno do 7 městských částí a téměř 70 urbanistických 
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obvodů. Ke zvláštnostem města patří čtvercové náměstí s kolmo na sebe 

navazujícími ulicemi.″ 

   Ve městě se nachází střediska kultury (Jihočeské divadlo, Kulturní dům 

Metropol), vzdělání (Jihočeská univerzita, VŠTE či střední a základní školy a 

další), služby a zdravotnictví v podobě poliklinik a největšího zdravotnického 

zařízení v celém kraji. Město se může dále pyšnit i světoznámými značkami firem 

jako je Budějovický Budvar, Koh-i-noor Hardtmuth, Madeta či Robert Bosch. 

Ročně navštíví České Budějovice více jak 100 tisíc turistů. (Statutární město České 

Budějovice) 

 
Obrázek č. 8: České Budějovice, výřez z mapy, zdroj: www.mapy.cz 

 

4.2 Bytová výstavba ve městě  
 

Jedním z významných činitelů, který ovlivňuje dopravu ve městě, je bytová 

výstavba. O bytovou výstavbu je v Českých Budějovicích, jakož i v jiných městech, 

stále se zvyšující zájem. Jak uvádí ČSÚ ,,od začátku ledna do konce září 2017 byla 

v Jihočeském kraji zahájena výstavba celkem 1 262 bytů, které představovaly více 

než 5 % celorepublikové výstavby.“ Z tohoto počtu byla dokončena více než 

polovina bytů. Dle Českého statistického úřadu se na počtu zahájených bytů České 

Budějovice podílely 30% z celkového počtu zahájených bytů Jihočeského kraje. 
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Nelze se pouze zabývat současně vysokou poptávkou po bytech, na úkor 

vhodnosti umístění bytové zástavby s ohledem na okolní infrastrukturu. Například, 

zdali jsou tyto lokality pro občany atraktivní, dostupnost městské hromadné 

dopravy, jak budou řešena parkovací stání atd. Zvýšená poptávka po bydlení 

zapříčinila nárůst cen bytových jednotek, ale i rodinných domů a pozemků. Jak říká 

David Jirušek ze společnosti FINEP „Zájem o investování do bytů stále roste a v 

dnešní době to je jedna z nejbezpečnějších forem investování. Dle aktuálních 

prodejů a odhadů prodejů pro celý rok a také dle aktuální situace na trhu 

očekáváme, že podíl tzv. investičních bytů se může v letošním roce pohybovat i okolo 

hodnoty 25 %.“ (Lidovky)  

V centru města Českých Budějovic je výstavba bytových domů řešena 

například v místech, kde byly rodinné domy. Občané města měli možnost parkovat 

svá vozidla na místní komunikaci před domem nebo ve vnitrobloku. Parkování u 

novostaveb bytových domů je řešeno možností zaparkování vozidla v hromadné 

garáži novostavby. Toto parkovací stání je možno odkoupit od investora bytového 

domu za předem určenou cenu. Na obrázku č. 9 vidíme právě zmiňovaný rodinný 

dům, který možná v budoucnu bude nahrazen bytovým domem, tak jako 

shledáváme i na následujících obrázcích č. 10 a č. 11.  

 
Obrázek č. 9: Bytová výstavba v Českých Budějovicích, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 10: Bytová výstavba v Českých Budějovicích, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 11: Bytová výstavba v Českých Budějovicích, zdroj: Vlastní 
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4.3 Dopravní situace ve městě 
 

Dle Českého statistického úřadu  ,,ve městě sídlí řada významných stavebních 

firem.  V posledních 25 letech došlo ke značnému rozvoji soukromého podnikání, 

ve městě má své sídlo téměř 15 000 firem a soukromých podnikatelů, které v roce 

2015 vykázaly aktivitu. Menší firmy se zaměřují především na obchodní činnost, 

poskytování služeb a poradenské činnosti různého druhu.″  

  Ve městě se tedy nachází spousta firem, které lidi zaměstnávají nebo jim 

nabízí pracovní příležitosti. Do města nejen za každodenní prací dojíždějí i lidé z 

blízkého okolí či kraje, kteří využívají buď autobusovou, vlakovou či 

automobilovou dopravu. Vzhledem k nižší kvalitě obslužnosti těchto obcí veřejnou 

dopravou, snížení nabídky a četnosti spojů dochází k tomu, že občané používají 

jiný druh dopravy, čímž bývá zpravidla osobní motorové vozidlo. Integrovaný plán 

organizace dopravy v projektu z roku 2009 uvádí že  ,,České Budějovice patří mezi 

města s nejvyšším stupněm automobilizace v ČR. Na tisíc obyvatel připadá 484 

osobních automobilů.“ (str. 8) 

V roce 2016 proběhlo sčítání dopravy v České republice Ředitelstvím silnic 

a dálnic. Na následujícím obrázku č. 12 vidíme výřez mapy s intenzitou dopravy 

v centru Českých Budějovicích.  

 
Obrázek č. 12: Podrobnější výřez mapy intenzity dopravy v ČB, zdroj: Ředitelství silnic a dálnic 

ČR 
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Červený úsek s velmi tlustou čarou poukazuje na sčítací úsek s denní 

intenzitou vozidel okolo 25001- 40000 vozidel za hodinu. Červený úsek s dvojitou 

čarou, poukazuje na denní intenzitu okolo 40001-60000 vozidel za hodinu. Tyto 

úseky jsou pro průjezd městem klíčové. České Budějovice jsou významným 

dopravním uzlem, pro spojení s Rakouskem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

To vidíme i na obrázku č. 12, kde sčítací úsek směr Rakousko či Praha je s nejvyšší 

intenzitou automobilů, která se v tomto úseku za 24 hodinový interval pohybují. 

Nejedná se pouze o osobní automobily, ale i autobusy a nákladní dopravu. Město 

nemá vybudované obchvaty, proto veškerou dopravu směřuje přes město. Vždy je 

tedy nutné centrem města projet a převážně z tohoto důvodu je doprava ve městě 

intenzivnější. (Bakalářská práce, 2017) 

 
Obrázek č. 13: Legenda výsledků sčítání dopravy v ČB, zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

4.3.1 Dopravní problémy 
 

V lednu 2017 probíhal průzkum strategického plánu města České Budějovice 

pro rok 2017-2027 ,,Strategický plán vypracovala Komise ve spolupráci 

poradenských společností Berman Group s.r.o. a Cassia Development & 
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Consulting, s.r.o., které byly zodpovědné za koordinaci plánovacího procesu, 

připravovaly analytické vstupy, organizovaly průzkumy a zpracovávaly výstupy z 

jednání pracovních skupin a Komise.“ (Strategický plán města České Budějovice) 

Průzkumy probíhaly i mezi obyvateli města a osobami dojíždějícími do města za 

prací. Vyhodnocené dotazníky občanů sloužily jako jeden z podkladů pro tvorbu 

Strategického plánu rozvoje města. Respondenti odpovídali na otázky týkající se 

životního prostředí a vzhledu města - množství zeleně ve městě, kvality života, 

práce ve městě či dopravy - dopravní dostupnosti a spokojenosti s dopravou. 

(Strategický plán města České Budějovice) 

Vyhodnocení otázky týkající se způsobu dopravy ve městě dopadlo 

vyrovnaně. Lidé využívají nejvíce osobní automobil, nicméně o pár procent za ním 

je MHD a jízdní kolo. Pěšky ovšem chodí pouhých 20,6 % obyvatel. Byla položena 

i otázka týkající se dopravních problémů města, kdy nejzávažnějším problémem je 

chybějící obchvat města, nedostatek parkovacích míst, absence záchytných 

parkovišť na okraji města a dále nevyhovující podmínky pro cyklisty. Řešil se i 

problém s centrem města (detail možnosti uzavření centra pro automobily, 

konkrétně na náměstí Přemysla Otakara II.). Pohledy na tento problém byly 

rozporuplné, nicméně 1/3 respondentů je názoru, že by se centrum města mělo 

uzavřít pro automobily, pouštět jen zásobování v určitých hodinách, cyklisty a 

rozšířit pěší zóny. Výsledkem předmětného jednání je shoda k postupnému 

snižování počtu automobilů v centru města, ale ne přímo zakázání vjezdu. 

Respondenti měli možnost zvolit prioritní téma, kterým by se mělo město zabývat 

přednostně. Zde jednoznačně převládla problematika dopravy. (Bakalářská práce, 

2017) Členové komise využili informace získané ze vstupních dokumentů 

probíhajícího průzkumu a navrhli tři prioritní oblasti rozvoje města – mobilitu, 

atraktivitu a podnikatelské prostředí. 

Předpoklad vyváženého rozvoje pro prioritní oblast mobilita zahrnuje 

napojení města na mezinárodní a národní páteřní dopravní síť, efektivní systém 

plánování a řízení dopravy ve městě, vstřícný a přívětivý systém mobility ve městě 

s maximální využitím udržitelných forem dopravy, vzdělání a osvětu obyvatel 

s cílem podpory vyššího využívání udržitelných forem dopravy.  

Předpoklad atraktivity života pro prioritní oblast atraktivita města zahrnuje 

využití vodních toků, vyšší využití potenciálu cestovního ruchu pro rozvoj města, 

využití veřejných prostranství a zeleně ve městě, komunikativní a chytré úřady. 
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Předpoklad moderní ekonomiky pro prioritní oblast podnikatelské prostředí 

zahrnuje lepší koordinace a spolupráce při získávání a udržení pracovní síly, větší 

vstřícnost veřejné správy a podporu transformace školství. 

Z dostupných průzkumů (odpovídalo 338 respondentů) vyvstává několik 

hlavních dopravních problémů, se kterými se město potýká.  

 

 
Obrázek č. 14: Nejzávažnější dopravní problémy ve městě ČB, zdroj: Strategický plán města 

České Budějovice na období 2017-2027 

 

Dopravní problém č. 1: Nákladní tranzitní doprava vedena centrem města 

Jeden z důvodu proč je nákladní tranzitní doprava vedena městem České 

Budějovice (konkrétně severo-jižním směrem a západo-východním směrem) je 

chybějící obchvat města (nevybudovaná dálnice D3) a stavba přeložky silnice I/20 

Severní spojka. Ten by v případě vybudování odváděl nákladní dopravu 

z intravilánu města, tak jako by to bylo i u dálnice D3. V současnosti je jedinou 

alternativou parkování ve městě pro tyto kategorie dopravy parkoviště Dlouhá 

louka ve směru na Rakousko. V tomto případě by se mělo do budoucna uvažovat o 

možnostech vybudování záchytných parkovišť pro nákladní a autobusovou dopravu 

přímo na ploše u dálnice D3. Tyto plochy vybízí k možnosti vybudování 

záchytných parkovišť s potřebným zázemím (sprchy, WC, ubytovna atd.) tak, aby 

bylo zamezeno vjezdu nákladní dopravy do centra města. (viz obrázek č. 15)  
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Obrázek č. 15: Vedení nákladní tranzitní dopravy městem, zdroj: www.mapy.cz 

 

Dopravní problém č. 2 : Nedostatečná kapacita záchytných parkovišť 

Město nabízí občanům možnost odstavit svá vozidla na záchytném parkovišti 

P+R Jírovcova, P+R Dynamo, P+G Dlouhá louka a P+G Sportovní hala. Prioritním 

cílem města by měla být dostavba záchytného parkoviště Jírovcova, které je 

v současné době v provozu jen z jedné poloviny (185 parkovacích míst ze 425 

parkovacích míst). 

 
Obrázek č. 16: Možnost parkování v ČB, zdroj: www.mapy.cz 

 

Rozvoj záchytných parkovišť vybízí k otázce, zdali by nebyla vhodnější 

výstavba parkovacích domů. Velkokapacitní parkovací domy by rozšířily kapacitu 
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parkovacích míst v dané lokalitě a do budoucna by tím mohly snížit možnou 

poptávku po absenci parkovacích míst. Viz obrázek č. 17, který nám poukazuje na 

potřebu počtu parkovacích stání ve vnitřním městě. 

 

 
Obrázek č. 17: Potřeba parkovacích stání ve vnitřním městě ČB, zdroj: Strategický plán Českých 

Budějovic pro období 2017-2027 

 

Navrhované záměry výstavby hromadných garáží, parkovacích ploch a jejich 

kapacit můžeme najít v územním plánu města České Budějovice v části věnované 

veřejně prospěšným stavbám pro dopravu v klidu. Práva k pozemkům a stavbám je 

možné vyvlastnit na základě zákona 184/2006 Sb. o vyvlastnění. 

 

Dopravní problém č. 3 : Nedostatečné využívání udržitelných forem dopravy  

 

Město má rovinatý a kompaktní terén, který je pro cyklistický pohyb ideální.  

Cyklodoprava by společně s využitím veřejné hromadné dopravy představovala 

efektivní alternativu oproti užití osobních automobilů. Město může podpořit 

cyklodopravu například dobudováním základní a doplňkové infrastruktury pro 

nemotorovou dopravu (bezpečné prostory pro uložení kol cyklistů, komplexní 

propojení cyklostezek nebo vyhrazených pruhů pro cyklisty s cílovými lokalitami 

města). Zde je třeba provést průzkum daných lokalit a zhodnotit pohyb cyklistů a 

dle výsledků průzkumu na nejvytíženějších trasách zvážit možnosti řešení vedení 

cyklistů.  

 

Dopravní problém č. 4: Nevyhovující MHD 

 

Městská hromadná doprava je důležitým dopravním prostředkem nejen v 

Českých Budějovicích. Město je z hlediska prostorového uspořádání rozděleno na 

vnitřní město, kde se nachází historické a kulturní centrum, předměstí a příměstí. 

(Územní plán České Budějovice, 2015) Obydlené oblasti jsou v okruhu 5 km od 
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centra města a ze všech oblastí je snadné se dostat do vnitřního města hromadnou 

dopravou. Co se týče dopravy do příměstí či okrajů města je spojení vyhovující. 

Nyní autobusy městské hromadné dopravy zajišťují dopravu na 14 linkách ve městě 

s krátkými vzdálenostmi mezi zastávkami a snadnou dostupností.  

Časté diskuse na téma městské hromadné dopravy můžeme slyšet i v Českých 

Budějovicích. Linky mají zpoždění kvůli dopravním kolapsům ve městě anebo v 

případě dopravních nehod, které většinou neumožní plynulý průjezd městem. 

(Bakalářská práce, 2017) Tento problém město řeší realizací vyhrazených jízdních 

pruhů pro autobusy. Tyto vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy by ale měly být 

řešeny v širších vztazích a v návaznostech. V případě, že budou realizovány ve 

stávající zástavbě, pravděpodobně bude docházet k úpravě dopravního režimu 

předmětné pozemní komunikace, a to s ohledem na snižování počtu parkovacích 

míst, zužování tras pro pěší apod. V některých případech realizace vyhrazeného 

jízdního pruhu pro autobusy není možná z důvodu, že pozemní komunikace je o 

jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy. I v tomto případě se nabízí možnost 

řešení, a to v zjednosměrnění této pozemní komunikace, ale zpravidla se jedná o 

významné pozemní komunikace, u kterých zjednosměrnění není možné, nebo 

jenom v případě vysokých dopravních komplikací. 

 

Dopravní problém č. 5: Dojížďka ze spádových území (tzv. satelitní oblasti) 
 

Obrázek č. 18: Spádová území, zdroj: www.mapy.cz 
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Vzhledem k chybějící infrastruktuře (firmy, školy, školky, dětské kroužky 

atd.) v satelitních oblastech je dojížďka obyvatel spádových území (viz obrázek č. 

18) do města České Budějovice nutná každý pracovní den. Jedná se o opakovanou 

denní dojížďku z důvodu zaměstnání, doprovázené cesty dětí do škol, školek, 

kroužků či tréninků. O víkendech jsou to převážně cesty rodin za zábavou, do 

nákupních středisek či za kulturou. Forma dopravy je v tomto případě zvolena 

převážně individuální automobilovou dopravou (zde záleží na dostatečnosti 

napojení obce na VHD). 

Význam Českých Budějovic jako dojížďkové centrum roste. Podle 

socioekonomické analýzy města ,,podíl ekonomicky aktivních na dojížďce do 

Českých Budějovic z obcí v zázemí klesá, zatímco podíl Českých Budějovic na 

vyjížďce z obcí v zázemí roste.“  

 Strategický plán města České Budějovice ve své socioekonomické analýze 

města dále uvádí že ,,Denně do Českých Budějovic za prací dojíždělo v roce 2011 

přibližně 15 tis. osob a počet obyvatel města se tak denně zvyšoval o více než 15 %. 

Jelikož suburbanizační procesy stále pokračují, lze předpokládat, že v dnešní době 

dojíždí do Českých Budějovic za prací více osob a uvedený procentní nárůst počtu 

osob ve městě během dne je tudíž ještě výraznější (odhadem cca na úrovni 20 – 25 

%).“ 

 

Dopravní problém č. 6: Nižší dopravní obslužnost zejména ze spádového 

území 

 

Spoje veřejného hromadného systému nejsou dostatečně napojeny na 

spádová území. V těchto obcích dochází k nižší frekvenci spojů a tím přichází  již 

zmiňovaný problém s dojížďkou občanů předmětných oblastí do města České 

Budějovice. Ke snížení zátěže města obyvatel satelitních oblastí může přispět 

rozvoj integrovaného dopravního systému s cílem zajistit dostatečnou frekvenci 

spojů z obcí, zejména v ranních a odpoledních hodinách. Spoje by na sebe měly 

vzájemně navazovat a mít tarifní integraci. 

Město by mělo ve věci této problematiky spolupracovat zejména se zástupci 

Dopravního podniku města České Budějovice, Jihočeského kraje a ostatními 

dopravci zajišťující dopravní obslužnost v rámci spádového území města. 
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Dopravní problém č. 7: Nedostatek parkovacích míst v centru města  

 

Vzhledem k nárůstu automobilové dopravy a suburbanizaci do okolních 

území (viz dopravní problém č. 5) není možné ve stávající zástavbě navýšit kapacitu 

parkovacích stání natolik, aby byl problém zcela vyřešen.  

V zájmu města by měla být výstavba parkovacích domů, které by mohly 

problém částečně řešit. Záchytná parkoviště jsou sice vhodným a nutným 

konceptem, ale parkovací domy jsou schopny pojmout kapacitně více vozidel, proto 

by měly být upřednostňovány i na úkor většího finančního obnosu vynaloženého 

městem.  

 

4.4 Nový systém parkování ve městě 
 

 V Českých Budějovicích jsou od roku 2017 v provozu parkovací zóny ve 

vymezených lokalitách, vytyčené třemi cenovými pásmy. Cílem zavedení 

parkovacích zón bylo převážně vyrovnání bilance parkovacích stání pro rezidentní 

uživatele.  

 

4.4.1. Základní režimy parkování  
 

Pro snadnou orientaci a srozumitelnost se využívají tři základní režimy 

parkování. Jedná se o režim rezidentního, smíšeného a návštěvnického parkování.  

 

Rezidenční parkování 

Mezi základní režimy parkování patří právě rezidenční parkování. Jak uvádí 

kolektiv autorů (2018)  ,,rezidenční parkování je jednou z forem řízeného parkování 

zónového typu. Uplatňuje se zejména v oblastech s větším deficitem parkovacích a 

odstavných míst za účelem zabezpečení těchto míst pro místní obyvatele a 

podnikatele.“  

V zóně rezidenčního parkování je možné parkovat pouze s platným 

parkovacím oprávněním v provozní době, které je možné získat na základě trvalého 

pobytu, vlastnictvím nemovitosti či provozovny v dané oblasti. Kontrola 

parkovacího oprávnění probíhá automaticky přes monitorovací systém na základě 

registrační značky vozidla, která se zadává při platbě. Návštěvníci zde mohou 

parkovat zpravidla po dobu určenou městem, obvykle se jedná o povolenou dobu 

maximálně 1-3 hod. na základě platby prostřednictvím virtuálních parkovacích 



33 

 

hodin. Ty fungují na principu webové aplikace, ve které je nutné uložit platební 

nebo CCS karty. Následné platby probíhají pomocí spárování na bankovních 

serverech. Tyto zóny nemají k dispozici platbu přes platební automaty. (Ods, 2017) 

Značení rezidentního parkování  

Označení rezidentního parkování nazýváme jako tzv. modrá zóna. 

Vodorovným značením je vyznačena modrým pruhem, svislé značení je vidět na 

obrázku č. 19.  

 

Obrázek č. 19: Svislé dopravní značení modré zóny, zdroj: www.Budejckadrbna.cz  

 

Smíšené parkování 

V této zóně mohou parkovat bez omezení lidé s platným parkovacím 

oprávněním, které lze získat na základě trvalého pobytu, vlastnictvím nemovitosti 

či provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé zde mohou parkovat maximálně po 

dobu 24 hodin. Tato zóna disponuje parkovacími automaty, motoristé však mohou 

použít i platbu prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin za standartní ceny. 

Značení smíšeného parkování 

Barvu části svislého dopravního značení (předmětné lokality) si město určuje 

samo. Pro příklad, v Praze je značena smíšená zóna fialovou barvou, v Českých 
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Budějovicích je to barva zelená apod. Příklad svislého dopravního značení můžeme 

vidět na obrázku č. 20. Vodorovné dopravní značení je řešeno bílou podélnou čarou 

přerušovanou. 

 

Obrázek č. 20: Svislé dopravní značení smíšené zóny, zdroj: Vlastní 

 

Návštěvnické parkování 

Třetím základním režimem zón je návštěvnický režim. Tato zóna je určena 

pro krátkodobé parkování všech motoristů. Zóna je vybavena parkovacími 

automaty nebo je možné využít platby prostřednictvím virtuálních parkovacích 

hodin. 

Značení návštěvnického parkování  

Návštěvnická zóna je na svislém dopravním značení označena oranžovým 

pruhem a doplněna vodorovným dopravním značením bílé barvy. Pro příklad na 

obrázku č. 21 vidíme svislé dopravní značení.  
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Obrázek č. 21: Svislé dopravní značení návštěvnické zóny, zdroj: Vlastní 

 

4.4.2 Návrh parkovacích zón 
 

Základní informací pro návrh parkovacích zón byl dopravní průzkum (v roce 

2013), provedený na vybraném území pro místní komunikace a vnitrobloky.  

V následující tabulce je souhrn dat získaných z celoplošného dopravního 

průzkumu na vybraném území. Hustota osídlení v této oblasti je okolo 60-70 %. 

Většina obyvatel v této oblasti žije ve vysokopodlažní či středněpodlažní zástavbě.  

Z celoplošného dopravního průzkumu bylo zjištěno, že obsazenost v denních 

hodinách od 9-17hod. je v celkovém součtu 99,6 %. V nočních hodinách je 

procento obsazenosti o 7,9 % nižší. Uživatelská struktura pro danou oblast, která 

vyjadřuje průměrné denní počty parkujících vozidel je vidět v tabulce č. 6. 

Návštěvníci a zaměstnanci obsazují v analyzované lokalitě 3720 parkovacích stání 

v denních hodinách. V nočních hodinách je to pouhých 224 vozidel. 
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Tabulka č. 6: Celoplošný dopravní průzkum, zdroj: M.O.Z. Consult s.r.o. 
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Tabulka č. 7: Celoplošný dopravní průzkum, zdroj: M.O.Z. Consult s.r.o. 
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 Tabulka č. 8: Celoplošný dopravní průzkum, zdroj: M.O.Z. Consult s.r.o. 

 

Aby mohlo dojít k úspěšné realizaci parkovacích zón, bylo provedeno 

vyhodnocení nároků a potřeb rezidentů. Porovnána byla disponibilní parkovací 

kapacita s odstavenými osobními automobily v nočním režimu. Docházková 

vzdálenost odpovídala bilanci 500 m. 
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Tabulka č. 9: Celoplošný dopravní průzkum, zdroj: M.O.Z. Consult s.r.o. 

 

Byl zpracován přehled lokálních deficitů NOC s limitní docházkovou 

vzdáleností 150 m. Zde už můžeme vidět, že reálná situace byla složitější. Reálná 

potřeba byla 1415 parkovacích stání. Uspokojení potřeb rezidentů po parkovacích 

místech v docházkové vzdálenosti 150 m bylo však z technických a finančních 

důvodů nereálný. Lze tedy předpokládat, že docházková vzdálenost od parkovacího 

stání přesahuje vzdálenost 150 m. 
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Tabulka č. 10: Celoplošný dopravní průzkum, zdroj: M.O.Z. Consult s.r.o. 

 

Z dopravního výzkumu vyšly následující hodnoty, které sloužily jako 

souhrnné podklady pro projekt parkovacích zón. 

 Etapa 1 Etapa 2 

Plocha průzkumu 

(km2) 
3,05 3,35 

Obyvatelé na 

hodnoceném území 
36734 

 

Počet bytů na 

hodnoceném území 
19039 

Důchodový věk (%) 18 

Kapacita vnitrobloku 

(PS) 
14932 

Dostupná parkovací 

kapacita (PS) 
23661 

Etapa 1,2 

Noční obsazenost (%) 91,7 

Denní obsazenost (%) 

 
99,6 

Uživatelská struktura 

NOC 

R: 8340 

A: 376 

N: 224 

Uživatelská struktura 

DEN 

R: 5004 

A:989 

N:1548 

Z:2172 

Lokální deficity NOC 1415 

Bilance parkovacích 

potřeb rezidentů 
462 

Tabulka č. 11: Hodnoty pro návrh parkovacích zón, zdroj: M.O.Z. Consult s.r.o. 
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Parkovací zóny byly realizovány v etapě 1 a doplněny o systém záchytných 

parkovišť P+G a P+R. Vytyčená pásma vidíme na nadcházejícím obrázku č. 22. 

 
Obrázek č. 22: Vytyčení cenových pásem, zdroj: www.parkovanicb.cz 

 

Modrá zóna – rezidenti, abonenti 

 Červené pásmo 1 Oranžové pásmo 2 Zelené pásmo 3 

Typ stání placené stání placené stání placené stání 

Doba stání dlouhodobé dlouhodobé dlouhodobé 

Uživatelé rezidenti/abonenti rezidenti/abonenti rezidenti/abonenti 

Cena (Kč/rok) 2000/10000 500/5000 400/4000 

Parkovací 

karta 
nepřenosná nepřenosná nepřenosná 

Tabulka č. 12: Pásma modré zóny - souhrn, zdroj: www.parkovanicb.cz 

 

Parkovací karta pro rezidenty a abonenty je nepřenosná. Parkovacím 

oprávněním je uvedená registrační značka vozidla zadávaná při žádosti o vydání 

parkovací karty. Přenosného parkovacího oprávnění, kdy může být měněna 

http://www.parkovanicb.cz/
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registrační značka vozidla, může využít abonent po ukončení parkovací relace 

původní registrační značky vozidla. (Nařízení č. 2/2017, České Budějovice)  

 

Modrá zóna – návštěvníci 

 Červené pásmo 1 Oranžové pásmo 2 Zelené pásmo 3 

Typ stání placené stání placené stání placené stání 

Doba stání 

(max.) 
2 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 

Uživatelé návštěvníci návštěvníci návštěvníci 

Cena (Kč/hod.) 100 40 20 
Tabulka č. 13: Pásma modré zóny - souhrn, zdroj: www.parkovanicb.cz 

 

Cenová pásma pro návštěvníky jsou dále dělena na oblasti. Dělení oblastí 

představuje další obrázek č. 23. 

 
 Obrázek č. 23: Cenová mapa pro návštěvnická stání, zdroj: wwwparkovanicb.cz 
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Cena stání je dle platného cenového předpisu a je časově omezená. Cena se 

pohybuje v zóně T4 (Centrum) od 20 Kč/30 min až do 100 Kč/120 min a v zóně T5 

(Náměstí Přemysla Otakara II.) od 30 Kč/ 30 min až do 150 Kč/120 min. Doba stání 

může být omezena dodatkovou tabulkou. Týká se například zóny T5 na 2 hodiny a 

zóny T4 na 4 hodiny. Zaplacení ceny se prokazuje registrační značkou vozidla. 

Parkovací automaty nově vydávají pouze daňový doklad. Provozní doba 

parkovacích zón je obvykle od 8:00- 20:00 hod. mimo víkendy, kdy placené zóny 

neplatí. Mimo provozní dobu je možné užít stání bezplatně.  (ParkovaniCB,2018) 

Počet parkovacích stání a parkovacích automatů v parkovacích zónách vidíme 

přehledově v následující tabulce: 

 Počet parkovacích stání Počet parkovacích automatů 

Modrá zóna 265 - 

Smíšená zóna 123 5 

Návštěvnické stání 668 37 
Tabulka č. 14: Počet parkovacích stání/automatů, zdroj: DPMČB 

 

Nabízí se zde otázka či jsou obyvatelé se zavedením parkovacích zón 

spokojeni či nikoli. Na dané téma je několik pohledů jak z hlediska rezidentů, 

občanů ze satelitů, ale i ostatních občanů Českých Budějovic jako je např. sídliště 

Máj, Vltava, Rožnov apod. Z hlediska rezidentů jistě došlo ke zlepšení situace 

ohledně parkování, neboť před realizací parkovacích zón v podstatě nebylo možné 

po příjezdu ze zaměstnání vozidlo rezidentů zaparkovat. Parkovací místa byla 

obsazena občany dojíždějícími do zaměstnání nebo občany dojíždějícími z důvodu 

návštěvy úřadů a obchodních domů. Vznik parkovacích zón v určité lokalitě 

nastartoval přesun části řidičů na záchytná parkoviště, ale i do jiných částí města. 

To má vliv na další rozšiřování parkovacích zón. Otázkou je, kde následně skončí 

realizace parkovacích zón. Již v současně době (v rámci realizace první etapy 

parkovacích zón) dochází k odstavování osobních vozidel v příměstských částech 

města jako je např. obec Litvínovice, Hluboká nad Vltavou apod. Z tohoto důvodu 

si tyto obce nechávají zpracovat dopravní průzkum z pohledu parkování, kdy 

dochází k odstavování vozidel řidiči přijíždějících do zaměstnání ve městě České 

Budějovice již v těchto příměstských oblastech. Další problém je z pohledu občanů 

např. sídlišť Máj a Vltava. V případě, že tito občané jedou směrem do centra ČB 

musejí v parkovacích zónách platit, avšak občané žijící v místě parkovacích zón 

platit při parkování na sídlišti nemusejí.  
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4.5 Záchytná parkoviště  
 

Na území města se nachází celkem 4 lokality, které slouží jako záchytná 

parkoviště P+R a P+G. Umístěna jsou na okraji parkovacích zón, s docházkou či 

dojížďkou MHD do vnitřního města. V přímé blízkosti od Náměstí Přemysla 

Otakara II. je novostavba parkovacího domu CGP. Parkovací dům CGP (jako 

samostatná stavba) je ve městě jediný. Detailnější popis parkovišť je níže. 

 

4.5.1 P+R Jírovcova 
 

Dlouhodobé odstavení vozidla je možné na parkovišti P+R, které je situováno 

v ulici Jírovcova (viz obrázek č. 24 – č. 31). Vzdálenost od Náměstí Přemysla 

Otakara II je přibližně 1,9 km. Docházková vzdálenost do centra města je přibližně 

20-25 minut rychlé chůze. Na obrázku č. 25 zároveň vidíme i zavedené parkovací 

zóny v této lokalitě. 

 
Obrázek č. 24: Mapa záchytného parkoviště P+R Jírovcova, zdroj: www.mapy.cz  

 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek č. 25: Mapa záchytného parkoviště P+R Jírovcova, zdroj: www.mapy.cz 

 

P+R Jírovcova 

Počet parkovacích stání /ZTP 185/7 

Počet parkovacích automatů 1 

Provozní doba (hod/den) 24/7 

Cena 20Kč/14hod 
Tabulka č. 15: P+R Jírovcova - souhrn, zdroj: Místní šetření 

 

Možnost zaparkování vozidla na záchytném parkovišti Jírovcova mají 

občané, kteří dříve využívali pro dlouhodobé parkování parkovací místa 

v současných parkovacích zónách. Jedná se zejména o občany přijíždějící do města 

ze směru Písek, Tábor a Jindřichův Hradec. Cena parkovacího stání na záchytném 

parkovišti Jírovcova je pro vlastníky nemovitosti mající parkovací oprávnění 

v parkovacích zónách 400 Kč/rok. Návštěvníci se dále řídí platným ceníkem. (cena 

viz tabulka výše) Předmětné parkoviště však není využíváno jen návštěvníky, ale i 

obyvateli města. Z tohoto důvodu se nám kapacita záchytného parkoviště snižuje. 

Záchytné parkoviště není realizováno na celé dostupné ploše a kapacita 

parkovacích stání je tímto snížena ze 425 parkovacích míst na 185 parkovacích 

míst, vč. 7 vyhrazených stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek č. 26: Vjezd na parkoviště P+R Jírovcova, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 27: P+R Jírovcova, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 28: P+R Jírovcova, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 29: P+R Jírovcova, zdroj: Vlastní 
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Do místa záchytného parkoviště Jírovcova je zavedena autobusová linka č. 

23. Původně tato linka zajišťovala dopravní obslužnost na trase Jírovcova – 

Náměstí Přemysla Otakara II. (ulicí Krajinská) a zpět. Tato linka je zřízena zejména 

z důvodu lepší dostupnosti do centra města České Budějovice pro řidiče vozidel 

parkujících na záchytném parkovišti Jírovcova. Tato linka je zároveň vedena po 

místních komunikacích, kde jsou realizovány parkovací zóny. Linku mohou tedy 

využívat jak řidiči ze záchytného parkoviště, obyvatelé předmětné lokality, tak i 

návštěvníci parkující v prostoru parkovacích zón. Již před vlastním zprovozněním 

této linky byl vznesen protest od některých občanů a majitelů nemovitostí ulice 

Krajinská, která je řešena v dopravním režimu pěší zóna. Jeden z majitelů sousední 

nemovitosti v ulici Krajinské, Karel Pražák, uvedl, že ,,Podle znaleckého posudku, 

který jsme si nechali udělat od soudních znalců, je to v rozporu s územním plánem. 

Materiál mají k dispozici odbory dopravy i územního plánování. Vyplývá z něj, že 

tento scénář není možný. Posudky jsme úřadům doručili a je to porušení zákona.“  

Dále k návrhu předmětné linky vedené v úseku ulicí Krajinská vydal 

stanovisko dotčený orgán DI České Budějovice Policie ČR. V tomto stanovisku 

upozorňuje na nevhodnost vedení autobusové linky ulicí Krajinská, kdy je vedení 

linky z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v tomto případě 

zejména chodců a cyklistů nebezpečné. Vedení této linky bylo následně usnesením 

soudu zrušeno. 

Pro možnost zachování dopravní obslužnosti záchytného parkoviště 

Jírovcova směrem do centra Českých Budějovic muselo město prověřit náhradní 

trasu. Náhradní trasa byla zvolena ulicí Karla IV., neboť touto ulicí je zajištěna 

dopravní obslužnost centra města (osobní, vozidla zajišťující zásobování, BUS 

zajišťující obslužnost hotelů). Nový provoz linky obsluhující záchytné parkoviště 

byl spuštěn od 1. listopadu 2018. Na tuto linku navazují další dva spoje, které 

obsluhují trasy od Hlavního nádraží a Nemocnice. Tyto trasy obsluhuje 11 

elektrobusů s četností spojů v pracovních dnech od 6-18 hodin po 10 minutách a o 

víkendech a státních svátcích po 30 minutách. Přeprava všech cestujících je na 

linkách bezplatná. (Idnes, 2018) 
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Obrázek č. 30: Autobusová linka u záchytného parkoviště Jírovcova, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 31: Autobusová linka u záchytného parkoviště Jírovcova, zdroj: Vlastní 
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V blízkém okolí od záchytného parkoviště (cca 300 m) jsou vybudovány 

panelové a bytové domy. Na obrázku č. 32 vidíme bytovou výstavbu bytových 

domů Jírovcova (poslední etapa byla dokončena v roce 2016), která v lokalitě svým 

majitelům nabízí celkem 131 parkovacích míst. Cena parkovacího stání je 290.400 

Kč vč. 21 % DPH. (Byty Jírovcova) 

 
Obrázek č. 32: Vzdálenost záchytného parkoviště Jírovcova od bytových domů Jírovcova, zdroj: 

www.mapy.cz 

 

V teoretické části (viz kapitola 4.2 Bytová výstavba ve městě) jsem 

zmiňovala problematiku týkající se bytové výstavby a s ní spojenou záležitost o 

koupi bytové jednotky bez parkovacího stání. Setkáváme se s případy, kdy je 

parkovací stání v kupní smlouvě uvedeno a cena bytové jednotky je o tento podíl 

navýšena. Záleží, jakým způsobem developer zájemcům o byty parkovací místa 

nabídne. Ve většině případů parkovací stání v ceně bytu nebývají a je na vlastním 

uvážení zájemce o bytovou jednotku, zdali pro svůj vůz parkovací stání vyžaduje 

či ne. V této lokalitě se potýkáme s tímto případem (týkající se kupní smlouvy bez 

zahrnutí parkovacího stání) jako s jedním z podstatných. Nízké využití parkovacích 

ploch u bytového domu Jírovcova nám dokazují obrázky č. 33 – č. 34. Parkování 

je zde obyvateli bytových domů řešeno zejména na místní komunikaci. (viz obrázek 

č. 35 - č. 37)  

http://www.mapy.cz/
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Obrázek č. 33: Parkoviště bytového domu Jírovcova, pohled od bytového domu, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 34: Parkoviště bytového domu Jírovcova, pohled z místní komunikace, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 35: Parkování podél místní komunikace u bytového domu Jírovcova, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 36: Zaparkovaná vozidla před bytovým domem Jírovcova, zdroj: Vlastní  
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Obyvatelé předmětných objektů často nerespektují zakázané plochy pro 

parkování (např. u vchodů do objektu) a svá vozidla odstavují na plochách, která 

by v případě zásahu složek integrovaného záchranného systému bránila jejich 

příjezdu. V praxi se často jedná i o zaparkovaná vozidla před nadzemními a 

podzemními hydranty, což způsobuje hasičům omezení pro zahájení rychlé 

záchranné práce. Zaparkovaná vozidla u chodníků pro chodce (viz obrázek č. 37) 

ohrožují i nevidomé osoby, které se v případě jeho využití při přecházení 

komunikace střetávají s překážkou v podobě zaparkovaného vozidla.  

 
Obrázek č. 37: Zaparkovaná vozidla před bytovým domem Jírovcova, zdroj: Vlastní  

 

Místní šetření na parkovišti Jírovcova 2.11.2018 

 

Při místním šetření, které proběhlo dne 2.11.2018 od 8 hodin, bylo parkoviště 

Jírovcova zcela obsazeno. Přijíždějící řidiči vozidel hledali parkovací místa, ale 

s neuspokojenou poptávkou po parkovacím stání odjížděli zaparkovat svá vozidla 

jinam. Z místního šetření zjišťujeme následující: 

1. Počet parkovacích stání je kapacitně nevyhovující. 

2. Město před zřízením parkovacích zón zprovoznilo záchytné 

parkoviště s poloviční kapacitou - před samotnou realizací parkovacích 

zón měla být zprovozněna celá kapacita parkoviště. 
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3. Město nezvážilo jiné možné varianty parkování - například výstavbu 

parkovacího domu, která by se zde přímo nabízela. 

 

4.5.2 P+R Dynamo 
 

V pořadí druhé záchytné parkoviště P+R pro dlouhodobé stání vozidel se 

nachází u stadionu fotbalového klubu Dynamo. Vzdálenost od Náměstí Přemysla 

Otakara II. je zhruba 1,2 km. Docházková vzdálenost do centra města je přibližně 

10 min rychlé chůze.  

 
Obrázek č. 38:  P+R Dynamo, letecký pohled, zdroj: www.mapy.cz 

 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek č. 39: P+R Dynamo, zdroj: www.mapy.cz 

 

P+R Dynamo 

Počet parkovacích stání/ZTP 154/7 

Počet parkovacích automatů 0 

Provozní doba (hod/den) 24/7 

Cena (dle platného ceníku) 20Kč/14hod 
Tabulka č. 16: P+R Dynamo - souhrn, zdroj: Místní šetření 

 

Možnost zaparkování vozidla na parkovišti P+R Dynamo mají občané a 

návštěvníci města. Jedná se zejména o občany přijíždějící ze směru Český Krumlov, 

Nové Hrady, Písek. Kluboví partneři fotbalového týmu Dynamo, kteří mají na 

očíslovaná parkovací místa vydané parkovací karty, mají parkování garantované 

v den probíhajícího zápasu. Parkoviště nabízí cca 154 parkovacích míst, vč. 

vyhrazených stání pro osoby se zdravotním postižením. V den zápasu se uzavírá 

část parkoviště s cca 50 parkovacími místy pro klubové diváky a pro veřejnost je k 

dispozici přibližně 70 parkovacích míst. (Dynamo CB) Kapacita záchytného 

parkoviště se v tyto dny snižuje. Cena parkovacího stání na záchytném parkovišti 

Dynamo je pro vlastníky nemovitosti mající parkovací oprávnění v parkovacích 

zónách 400 Kč/rok. Návštěvníci se dále řídí platným ceníkem. (cena viz tabulka 

výše). V blízkosti se dále nachází i autobusová zastávka, kterou obsluhuje nově 

zavedená linka elektrobusu č. 22 (viz obrázek č. 41). 

 
 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek č. 40: P+R Dynamo, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 41: Zastávka elektrobusu č. 22 u parkoviště Dynamo, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 42: Chybné dopravní značení, zdroj: Vlastní 

 

Místní šetření na parkovišti Dynamo 19.11.2018 

 

Při místním šetření, které proběhlo dne 19.11.2018 od 10 hodin bylo 

parkoviště Dynamo zcela obsazeno. V místě parkoviště namísto dopravního 

značení IP13d (Parkoviště P+R), nacházíme dopravní značení IP11a (Parkoviště). 

Na záchytném parkovišti ani v jeho blízkosti se nenachází parkovací automat či 

výběrčí budka s obsluhou. (viz obrázek č. 40 - č. 43) Tato situace může být pro 

občany matoucí, zejména z důvodu nejednotných informací uvedených v ceníku 

parkovacích zón města, dle nařízení 4/2017 v platném znění, schválených Radou 

města České Budějovice. Z místního šetření zjišťujeme následující: 

1. Počet parkovacích stání je kapacitně nevyhovující. 

2. Rada města schválila ceník, který není v souladu se skutečnou situací na 

parkovišti. 
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3. Město si prioritně neurčilo, pro koho bude parkoviště určeno - v den 

zápasu může docházet ke skutečnosti, že diváci nezaparkují vozidlo 

vzhledem k obsazení parkoviště. 

4. Na místě chybí dopravní označení pro záchytné parkoviště.  

5. Město nezvážilo jiné možné varianty parkování - například výstavbu 

parkovacího domu. 

 

4.5.3 P+G Dlouhá louka  
 

Parkoviště pro krátkodobé odstavení vozidla P+G se nachází na Dlouhé 

louce, zde je plocha i pro odstavení nákladních vozidel a autobusů. Docházková 

vzdálenost do centra města je z parkoviště přibližně 10 minut rychlé chůze. 

Autobusová zastávka je přibližně 5 minut chůze od parkoviště. Parkoviště je 

rozděleno na více částí. Placená část, kterou obsluhuje soukromá osoba, neplacená 

část a dále část pro nákladní a autobusovou dopravu. Parkování pro osobní 

automobily zde využívají převážně občané přijíždějící do města ze směru Písek, 

Tábor, Český Krumlov. Návštěvníci se v placené části parkoviště řídí platným 

ceníkem. (cena viz tabulka níže). Kapacita parkoviště pro osobní automobily se 

snižuje z důvodu odstavení nákladních vozidel v určené části.  

 
Obrázek č. 43: P+G Dlouhá louka, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 44: P+G Dlouhá louka, zdroj: www.mapy.cz 

 

P+G Dlouhá louka 

Počet parkovacích stání 

Automobily/ZTP 129/10 

Nákladní vozidla, autobusy 30 

Počet parkovacích automatů 0 

Provozní doba (hod/den) 24/7 

Cena 40 Kč/14 hod 
Tabulka č. 17: P+G Dlouhá louka - souhrn, zdroj: Místní šetření 

 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek č. 45: P+G Dlouhá louka, neplacená část, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 46: P+G Dlouhá louka, placená část, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 47: Dopravní značení na parkovišti P+G Dlouhá louka, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 48: P+G Dlouhá louka, plocha pro nákladní a autobusovou dopravu, zdroj: Vlastní 
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Město uvažuje o přemístění parkoviště pro nákladní a autobusovou dopravu 

na nedaleké letiště v Plané u Českých Budějovic. Zde by bylo vybudováno veškeré 

sociální zázemí (WC, sprchy, ubytování). Pokud by se parkoviště přemístilo, může 

místo něj vzniknout parkoviště pro osobní automobily s kapacitou okolo 500 míst.   

V blízkosti parkoviště (cca 500 m) se nachází hypermarket Kaufland. Mnozí 

řidiči si navykli zde odstavovat po dobu přítomnosti v zaměstnání svá vozidla. 

Hypermarket na tuto skutečnost reagoval instalací závor. Zákazníci zde mohou 

parkovat zdarma pouze po dobu dvou hodin.  

 
Obrázek č. 49: Instalace závor u hypermarketu Kaufland, zdroj: Vlastní 

 

Místní šetření na parkovišti Dlouhá louka 19.11.2018 

 

Při místním šetření, které proběhlo dne 19.11.2018 od 8 hodin, bylo 

parkoviště Dlouhá louka v části bez poplatku zcela obsazeno. V placené části 

nebylo zaparkováno ani jedno vozidlo.  V části pro nákladní dopravu byla 

odstavena nákladní i autobusová vozidla. Plocha parkoviště nebyla zcela zaplněna. 

Z místního šetření zjišťujeme následující: 

1. Počet parkovacích stání v části bez poplatku je kapacitně nevyhovující. 
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2. Město by mělo zvážit výstavbu odstavné plochy pro nákladní vozidla u 

budoucí dálnice D3, namísto budování parkoviště na ploše bývalých 

kasáren na letišti v Plané. 

3. Dochází zde k nesouladu s ceníkem, kde je parkoviště uvedeno jako 

placené celé - není dělené na část bez poplatku a s poplatkem. 

4. V ceníku je uváděn za zodpovědnost za parkovací služby Dopravní 

podnik města České Budějovice; na místě zjišťujeme, že parkoviště 

provozuje soukromá osoba. 

5. Město nezvážilo jiné možné varianty parkování- například výstavbu 

parkovacího domu, která by se zde přímo nabízela. 

4.5.4 P+G Sportovní hala 
 

Další možností parkování už pouze pro osobní motorová vozidla je parkoviště 

u Sportovní haly. Občané, kteří toto parkoviště využívají, přijíždějí převážně ze 

směru Český Krumlov, Písek, Tábor. Docházková vzdálenost do centra města je z 

parkoviště přibližně 10 minut rychlé chůze. Autobusová zastávka by měla být 

realizována v nejbližší době. 

 
Obrázek č. 50: P+G Sportovní hala, zdroj: www.mapy.cz 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek č. 51: P+G Sportovní hala, zdroj: www.mapy.cz 

 

P+G Sportovní hala 

Počet parkovacích stání/ZTP 158/6 

Počet parkovacích automatů 0 

Provozní doba (hod/den) 24/7 

Cena 40Kč/14hod 
Tabulka č. 18: P+G Sportovní hala - souhrn, zdroj: Místní šetření 

 

Parkoviště je kapacitně nevyhovující, jak můžeme vidět i na následujících 

obrázcích č. 53 – č. 58.  Řidiči zde parkují ve výjezdech z parkoviště. V době konání 

sportovních utkání nemají vozidla kde zaparkovat. V blízkosti Sportovní haly se 

kromě parkoviště na Dlouhé louce a parkoviště Dynamo nenacházejí jiná možná 

místa na parkování. Zaparkování vozidla při sportovním utkání je možné v centru 

města v placených zónách.  O budoucnosti Sportovní haly rozhoduje rada Českých 

Budějovic. Na místě současného parkoviště měl vyrůst nový parkovací dům. Záměr 

radnice prozatím nebyl uskutečněn.  

 

 

 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek č. 52: P+G Sportovní hala, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 53: P+G Sportovní hala, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 54: P+G Sportovní hala, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 55: P+G Sportovní hala, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 56: P+G Sportovní hala, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 57: P+G Sportovní hala, zdroj: Vlastní 
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Místní šetření na parkovišti Sportovní hala 19.11.2018 

 

Při místním šetření, které proběhlo dne 19.11.2018 od 9 hodin, bylo 

parkoviště u Sportovní haly zcela obsazeno. Přijíždějící řidiči parkovali svá vozidla 

u benzinové stanice podél místní komunikace. Z místního šetření zjišťujeme 

následující: 

1. Počet parkovacích stání je kapacitně nevyhovující. 

2. Chybí autobusová zastávka. 

3. Město nezohlednilo při zprovoznění parkoviště parkování občanů při 

sportovních utkáních. 

4. Město zvážilo jiné možné varianty parkování, ale nerealizovalo je - 

například výstavbu parkovacího domu, která by se zde přímo nabízela. 

5. Dochází zde k nesouladu v ceníku, kde je parkoviště určené jako 

placené. 

6. Chybí dopravní značení pro placené parkoviště. 

 

4.5.5 Parkovací dům CGP 
 

Parkovací dům CGP se nachází u zimního stadionu a firmy E-ON, 450 m od 

Náměstí Přemysla Otakara II. Je zároveň jediným parkovacím domem v centru 

města. Je zde možné zaparkovat osobní automobil krátkodobě nebo si parkovací 

místo pronajmout na neomezenou dobu. Dům byl vystaven zejména pro zlepšení 

situace parkování v centru města. Po uvedení do provozu ale nebyl využíván 

z důvodu nesrovnatelně vyšších cen oproti městským zónám. 
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Obrázek č. 58: Parkovací dům CGP, zdroj: www.mapy.cz 

 

Parkovací dům CGP 

Počet parkovacích stání/ZTP 316/9 

Počet parkovacích automatů 8 

Provozní doba (hod/den) 24/7 

Cena 30 Kč/1 hod 
Tabulka č. 19: Parkovací dům CGP - souhrn, zdroj: Místní šetření 

 

 
Obrázek č. 59: Parkovací dům CGP, zdroj: Vlastní 

 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek č. 60: Parkovací dům CGP, zdroj: Vlastní 
 

Místní šetření na parkovišti CGP 19.11.2018 

 

Při místním šetření, které proběhlo dne 19.11.2018 od 10:30 hodin byl 

parkovací dům obsazen převážně občany, kteří mají dlouhodobý pronájem 

parkovacího místa. Jedná se zejména o zaměstnance z protější budovy E-ON a 

Zimního stadionu. Z místního šetření zjišťujeme následující: 

1. Počet parkovacích stání je vyhovující. 

2. Město zohlednilo při výstavbě parkoviště parkování občanů při 

sportovních utkáních. 

3. Parkovací dům nabídl občanům dlouhodobý pronájem parkovacích 

míst, tím se snížila kapacita parkovacích stání při sportovních či 

kulturních událostech probíhajících na zimním stadionu. 

 

4.6 Kritická místa z pohledu parkování 
 

Na základě provedeného dopravního výzkumu v roce 2018 byla zjištěna 

nejkritičtější místa ve městě z pohledu parkování. Průzkum pro město provedla 

firma M.O.Z. Consult s.r.o., která prováděla výzkum již v roce 2013 pro 1. etapu 

návrhu parkovacích zón.  
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4.6.1 Pražské předměstí 
 

Zájmová oblast má smíšený charakter. Je zastavěna vysokopodlažní 

panelovou zástavbou, domem služeb, školou, školkami, úřadem práce atd. 

Parkovací plochy jsou určeny pro krátkodobé parkování vozidel přes den a pro 

odstavné stání v noci (pro obyvatele bytových zástaveb). Do oblasti zasahují ulice: 

• Pražská 

• Staroměstská 

• Budivojova 

• Kubatova 

• Nerudova 

• Puklicova 

• F. Hrubína 

• Čéčova 

• U Trojice 

• Kněžskodvorská 

• Průběžná 

• Plzeňská 

• Jiráskovo nábřeží 

 
Obrázek č. 61: Pražské předměstí, zdroj: www.mapy.cz 

 

http://www.mapy.cz/
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4.6.1.1 Dopravní systém zájmové lokality  
 

 Dopravní obslužnost zájmové lokality je zajišťována v zásadě dvěma 

sběrnými komunikacemi v ulici Jiráskovo nábřeží a v ulici Pražská. Na ulici 

Pražská navazuje většina obslužných komunikací z městské části. Komunikace v 

ulici Pražská a Jiráskovo nábřeží je dvoupruhová obousměrně pojížděná. Na 

Pražské ulici se nachází 3 autobusové zastávky, které obsluhuje celkem 5 spojů 

MHD. Na Jiráskově nábřeží se nachází 2 autobusové zastávky, které obsluhuje 

MHD č. 11. 

 

4.6.1.2 Stávající počet parkovacích stání 
 

Název Kapacita 

2018 

Odstavená 

vozidla 

24-4h 

Obsazenost 

24-4h 

Parkující 

vozidla 

9-17h 

Obsazenost 

9-17h 

Pražské 

sídliště  

1459 1725 118,2% 1239 84,9% 

Tabulka č. 20: Pražské sídliště - kapacita, zdroj: M.O.Z. Consult s.r.o. 

 

V této oblasti je celkem 1459 legálních parkovacích stání s tím, že občané si 

vytvářejí parkovací stání nelegálně v uliční síti na místních komunikacích. 

Komunikace zde mají proměnlivou šířku cca 5,0 -7,0 m. Vzhledem k zavedení 

parkovacích zón (viz kapitola 4.4 Nový systém parkování ve městě) dochází 

k přelivu vozidel do lokality Pražského sídliště. Kapacitně jsou parkovací stání 

zejména z tohoto důvodu v denní době nevyhovující. V roce 2013 (před zavedením 

parkovacích zón) byla noční obsazenost vozidel v této lokalitě o 10,8 % nižší. 

Denní obsazenost byla nižší o 5,7 %. 

Před samotným místním šetřením byly stanoveny možnosti a priority 

v úpravě navýšení parkovacích kapacit zejména pro rezidentní uživatele. Možné 

úpravy byly děleny dle ekonomické náročnosti, časové náročnosti (místní a 

přechodné úpravy, úprava dopravních režimů, legalizace stání, zjednosměrnění). U 

zjednosměrnění nedochází k navýšení parkovacích stání, ale pouze k legalizaci již 

stávajících parkovacích stání.   

Dne 22.11.2018 proběhlo místní šetření, které bylo zaměřeno na zhodnocení 

stavu obsazenosti parkovacích stání v jednotlivých uličních úsecích. V těchto 

úsecích byl zjištěn nedostatek parkovacích stání cca 20 %. Z tohoto důvodu je nutné 
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řešit dopravu v klidu, zejména navýšením kapacity parkovacích stání pro rezidenty 

pomocí efektivnějšího využití komunikace.  

Z důvodu rozsáhlého území byly pro místní šetření s následným návrhem 

opatření, vybrány části úseku (ulice Budivojova a ulice Kubatova). Průzkum byl 

vzhledem k rozsáhlosti dále rozdělen na 5 částí. Podrobnější rozdělení úseků je 

znázorněno níže.  

 
Obrázek č. 62: Rozdělení úseků ulice Budivojova a Kubatova, zdroj: www.mapy.cz 

 

V ulici Budivojova a Kubatova byly provedeny terénní dopravní průzkumy 

dopravy v klidu (v 8:00-9:00 hod. parkování vozidel, v 20:00-21:00 hod. odstavení 

vozidel, počet vyznačených a nevyznačených parkovacích ploch). Byly zjištěny 

následující počty parkujících vozidel 8:00-9:00 hod: 

Název ulice Legální parkování 
Nelegální 

parkování 

Volné parkovací 

stání 

Úsek 1 112 20 4 

Úsek 2 0 13 0 

Úsek 3 26 19 1 

Úsek 4 34 15 1 

Úsek 5 74 15 0 

Celkem 246 82 6 
Tabulka č. 21: Počet parkujících vozidel 8:00-9:00h., zdroj: Vlastní 

 

V dopoledních hodinách bylo nasčítáno 246 legálně parkujících vozidel v 

řešené lokalitě. Nelegálně zaparkovaných vozidel bylo 82. V předmětné lokalitě 

bylo v časovém rozmezí 6 volných parkovacích stání.  

Byly zjištěny následující počty parkujících vozidel 20:00-21:00 hod: 

http://www.mapy.cz/
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Název ulice Legální parkování  
Nelegální 

parkování 

Volné parkovací 

stání 

Úsek 1 114 23 2 

Úsek 2 0 13 0 

Úsek 3 27 19 0 

Úsek 4 34 13 1 

Úsek 5 73 18 1 

Celkem 248 86 4 
Tabulka č. 22: Počet parkujících vozidel 20:00-21:00h, zdroj: Vlastní 

 

Ve večerních hodinách bylo zjištěno celkem 248 legálně parkujících vozidel 

v řešené lokalitě. Nelegálně zaparkovaných vozidel bylo 86. V předmětné lokalitě 

byla v časovém rozmezí 4 volná parkovací stání.  

Zjištěné počty vyznačených a nevyznačených parkovacích stání: 

  
Legální 

parkování 

Nelegální 

parkování 
Réservé 

Úsek 1 99 24 17 

Úsek 2 0 13 0 

Úsek 3 16 19 

7:00-9:00/15:00-17:00 

MŠ 

11 

Úsek 4 30 15 5 

Úsek 5 67 15 7 

Celkem 212 73 40 
Tabulka č. 23: Počet vyznačených/ nevyznačených parkovacích stání, zdroj: Vlastní 

 

V dané oblasti bylo zjištěno celkem 252 legálních parkovacích stání na 

zpevněných plochách určených k parkování vozidel a přibližně 73 nelegálních 

parkovacích stání na chodnících, v rozhledech křižovatek apod. Vyhrazené 

parkovací stání pro invalidy bylo v počtu 40 stání. Vzhledem k tomu, že průzkum 

byl proveden na vymezeném zkráceném úseku a vyhrazených stání pro invalidy 

bylo neúměrně příliš, bylo by vhodné, aby vlastník komunikace prověřil 

opodstatnění vyhrazených parkovacích stání pro invalidy.  

 

4.6.1.3 Teoretická potřeba parkovacích stání 
 

Teoretická potřeba parkovacích stání vychází z ČSN 736110 Projektování 

místních komunikací. Výpočet počtu potřebných parkovacích stání je vidět 

v následující tabulce č. 24.  
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Součinitel vlivu stupně automobilizace pro České Budějovice je 1,21 (stupeň 

automobilizace je 482 osobních vozidel na 1000 obyvatel, počet registrovaných 

vozidel  je 44937, počet obyvatel je 9385). Součinitel redukce počtu stání je 0,6. 

Druh stavby 
Účelová 

jednotka 

Řešené 

území 
ks ks ú.j. N 

Rodinné domy 

Byt (do 100m2) 

RD 

Kubatova 
10 1 12 

Bytové domy 

Byt (do 100m2) 

Bytová 

zástavba 

Budivojova 

356 1 431 

Bytová 

zástavba 

Kubatova 

219 1 265 

MŠ žák Kubatova 181 5 26 

ZŠ žák Kubatova 620 5 90 

Sportoviště Návštěvníci Kubatova 80 2 29 

Hotel lůžka Kubatova 65 4 12 

Autoelektrika zaměstnanec Kubatova 5 3 1 

Kancelář m2 Kubatova 889 35 18 

Celkem  855 
Tabulka č. 24: Výpočet počtu potřebných parkovacích stání, zdroj: www.apko.cz 

 

Teoretický počet parkovacích stání dle ČSN 73 6110 dosahuje 855 stání (z 

toho 29 stání vyhrazených dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.). 

 

4.6.1.4 Teoretický deficit parkovacích stání  
 

Dle průzkumu byl zjištěn deficit parkovacích stání. Vyjádření teoretického 

pokrytí potřeby a nedostatku parkovacích a odstavných stání je v tabulce níže: 

Oblast 

Celkový 

počet 

stání 

Legální 

stání 

Nelegální 

stání 

Teoretická 

potřeba 

stání 

Pokrytí 

teoretické 

potřeby 

stání 

Teoretický 

deficit 

parkovacích 

stání 

 ks ks ks ks % ks 

Úsek 1 140 116 24 319 43,8 179 

Úsek 2 13 0 13 112 11,6 99 

Úsek 3 46 27 19 370 12,4 324 

Úsek 4 50 35 15 13 385 (-37) 

Úsek 5 89 74 15 41 217 (-48) 

Celkem 337 252 73 855 669,8 602 
Tabulka č. 25: Teoretický deficit parkovacích stání, zdroj: Vlastní 

 

Celkový počet stání byl zjištěn z místního šetření. Teoretická potřeba 

parkovacích stání byla zjištěna výpočtem. Orientační naplnění požadavků na návrh 
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počtu parkovacích a odstavných stání dle výpočtu je v ulici Budivojova 179 míst a 

v ulici Kubatova 423 míst.  

 

4.6.2 Ulice Budivojova 
 

 
Obrázek č. 63: Ulice Budivojova, zdroj: www.mapy.cz 

V ulici Budivojova je celkem 7 vysokopodlažních panelových domů a 

původní zástavba rodinných a bytových domů. Místní komunikace má v této 

lokalitě proměnnou šířku, je dvoupruhová obousměrně pojížděná. Parkování u 

rodinných domů je řešeno na pozemku vlastníka nemovitosti či v garáži. U 4 

bytových domů je řešeno parkování ve vnitrobloku. Zbylé panelové domy mají 

možnost parkování vozidla na místní komunikaci či na ploše určené pro parkování 

v těsné blízkosti panelového domu. V současné době dochází k odstavování a stání 

vozidel na jízdním pásu, v křižovatkách a chodnících. Legální parkování je ovšem 

jen podélné a šikmé a to pouze na ploše určené pro parkování vozidel. Parkovací 

stání (legální i nelegální) je vidět na nadcházejících fotografiích. 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek č. 64: Ulice Budivojova, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 65: Ulice Budivojova, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 66: Ulice Budivojova, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 67: Ulice Budivojova, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 68: Ulice Budivojova, zdroj: Vlastní 

  

4.6.2.1 Nehodovost v ulici Budivojova 
 

V ulici Budivojova se od roku 2008 stalo 9 dopravních nehod, které souvisely 

se srážkou vozidla zaparkovaným či odstaveným. V roce 2018 se na parkovišti staly 

2 dopravní nehody. Žádná z osob nebyla usmrcena ani vážně zraněna a hmotné 

škody byly v rozmezí několika tisíc. Hlavní příčinou nehody byla špatná 

manipulace s vozidlem, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla. (Jednotná 

dopravní vektorová mapa) 
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Obrázek č. 69: Nehodovost v ulici Budivojova, zdroj: www.jdvk.cz 

 

4.6.2.2 Návrh řešení  
 

Cílem návrhu je nalézt možná opatření, jak zlepšit dopravu v klidu. Ať 

navýšením parkovacích kapacit, tak úpravou dopravního režimu. V této části 

lokality je možností, jak navýšit kapacitu parkovacích stání hned několik. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o slepou komunikaci, nelze užít jednosměrný provoz, 

je nutné ponechat provoz obousměrný. Na leteckém snímku níže je znázorněna 

řešená část, která je dále dělena na etapy. 
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Obrázek č. 70: Ulice Budivojova – rozdělení na etapy, zdroj: www.mapy.cz 

 

1. etapa 

V 1. etapě je komunikace obousměrná se šířkou jízdního pruhu 3,0 m. 

Plocha určená k parkování vozidel je délky 47 m. Šikmé stání pro osobní 

vozidla je na pravé straně od panelového domu. Parkovací stání jsou proměnné 

šířky okolo 2,50-3,0 m. Na předmětné ploše je 17 parkovacích stání, z toho 7 

vyhrazených stání pro osoby těžce pohybově postižené. Rozměry vyhrazených 

stání pro osoby těžce pohybově postižené neodpovídají vyhlášce č. 398/2009 

Sb. (parkovací stání jsou o šíři 2,60 m). Po levé straně od panelového domu je 

VDZ č. V10a vyznačeno podélné parkování, nicméně dochází k nerespektování 

VDZ parkujícími řidiči. 

2. etapa 

Ve 2. etapě je stávající stav komunikace obousměrný se šířkou jízdního 

pruhu 9 m. Komunikace je slepě ukončena parkovištěm. Legální parkování 

vozidel je podél komunikace a v etapě 2A, na ploše určené pro parkování. 

3. etapa 

Ve 3. etapě je zatravněná plocha o rozměrech 32x40 m. Se stávajícími 

parkovacími místy jsou rozměry 37x45 m. 

 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
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Navýšení parkovacích kapacit na úkor zeleně (nutná stavební úprava) 

V 1. etapě návrh řešení upravuje stávající podélná parkovací stání jako stání 

kolmá délky 4,5 m na úkor zeleně na pravé straně. Pravá strana stávajících 

parkovacích stání by byla v záboru zeleně stavebně upravena o potřebný rozměr. U 

panelového domu by po úpravě vznikl prostor pro kolmá parkovací stání délky 4,5 

m s přesahem vozidla do zeleně, šířky 2,5 m a 6,2 m pro vyhrazená stání. Šířka 

komunikace by po provedené úpravě měla být 6,0 m. Předpokládaný počet 

parkovacích stání v zájmovém úseku komunikace po provedené stavební úpravě je 

20 stání a 7 stání pro osoby těžce pohybově postižené. V zájmu vlastníka 

komunikace je vhodné prověřit opodstatněnost vyhrazených stání. V předmětné 

etapě je značný počet vyhrazených stání a po prověření může dojít k jejich snížení. 

Pokud by počet vyhrazených stání zůstal na stejném počtu stávajícího stavu, 

změnily by se pouze rozměry stání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Součástí návrhu je i zájem o výsadbu zeleně, o kterou se kvůli posunu 

parkovací plochy přišlo. Zásah do zeleně v tomto případě není razantní (zábor 

plochy je 4 m). Přesadba keřů by mohla být realizována v blízkosti panelového 

domu, podél komunikace pro pěší.  

 
Obrázek č. 71: Ulice Budivojova, 1. etapa, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 72: Ulice Budivojova, 1. etapa, zdroj: Vlastní 

 

Klady: 

• Zajištění legálního parkování. 

• Navýšení počtu parkovacích míst (stavební úprava, VDZ). 

• Maximální využitelnost stávajících parkovacích ploch. 

• Usměrnění dopravy s jednoznačně vymezeným uspořádáním 

            jízdního pruhu a parkovacích stání. 

Zápory:  

•      Nutnost investičních nákladů na stavební úpravu.                            

• Možné náklady vyvolané přeložkami inženýrských sítí. 

• Úprava dopravního značení v předmětné etapě. 

• Zábor ploch využívaných jako zeleň. 

• Náklady na obnovu zeleně. 

 

             Ve 2. etapě u místní komunikace na zatravněné ploše v prostoru chodníku 

by bylo možné vytvořit kolmá parkovací stání délky 63 m pomocí zatravňovacích 

tvárnic. Návrh úpravy by souvisel s návrhem uspořádání uličního prostoru. Šířka 

jízdního pruhu by měla být 6,0 m. Délka kolmých parkovacích míst by mohla být 

4,5 m s přesahem do zeleně. Při těchto úpravách by se kapacita navýšila cca o 23 



84 

 

parkovacích stání. I toto řešení je možné realizovat pouze při vhodných stavebních 

úpravách. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v tomto případě 

zejména chodců by musel být chodník přesunut před navržená parkovací stání, 

případně by mohlo dojít k jeho zrušení (s ohledem na intenzity chodců). Pro 

realizaci maximálního počtu parkovacích stání, by muselo dojít k revizi stávajících 

parkovacích ploch v etapě 2A na parkovací stání kolmá z důvodu uniformního 

řešení parkování. V etapě 2A by návrh počítal s realizací kolmých parkovacích 

stání a humanizací prostoru v okolí parkoviště a nově vzniklých parkovacích stání.  

 
Obrázek č. 73: Ulice Budivojova, 2. etapa, zdroj: Vlastní 

 

Klady: 

• Zajištění parkování na normových parkovacích stáních v ulici 

Budivojova. 

• Navýšení počtu parkovacích stání. 

• Zvýšení bezpečnosti provozu. 

Zápory:  

• Nákladné z časového a finančního hlediska (náklady vyvolané 

přeložkami inženýrských sítí, úprava dopravního značení 

v zájmovém úseku, investiční náklady na stavební úpravu). 

• Zábor ploch využívaných jako zeleň. 
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• Revize stávajících parkovacích ploch – uniformní řešení 

 

Ve 3. etapě, která je finančně a časově nejnáročnější je na zatravněné ploše 

(viz obrázek č.75) možné realizovat parkoviště pro občany panelových domů 

(rezidenty). Celkem je v této části ulice Budivojova 99 legálních parkovacích míst, 

z toho 17 míst je vyhrazeno pro osoby pohybově postižené. Pro občany by byla 

vzhledem k umístění parkoviště i blízká docházková vzdálenost od parkovacího 

stání do panelových domů (cca 50-150 m). Rozměrově by se návrh navýšil o 

stávající parkovací stání, která by byla do parkoviště zahrnuta. Návrh počítá se 

šířkou nově vytvořené přilehlé plochy pro zajíždění vozidel na parkovací místa 6,00 

m. Délka kolmých parkovacích stání je 4,5 m a šířka 2,5 m. Realizací parkoviště 

bychom mohli navýšit kapacitu parkovacích stání o zhruba 52 míst. Stavební 

úprava spočívá v odstranění drnu, zeminy, musela by být provedena sonda 

únosnosti spodních vrstev, znalost uložení inženýrských sítí, dopravní připojení 

navrhovaného parkoviště, skladba vozovky atd.  

 

Klady: 

• Zajištění legálního parkování na normových parkovacích stáních v 

ulici Budivojova. 

• Navýšení počtu parkovacích stání. 

Zápory:  

• Nákladné z časového a finančního hlediska (náklady vyvolané 

přeložkami inženýrských sítí, úprava dopravního značení 

v zájmovém úseku, investiční náklady na stavební úpravu). 

• Zábor ploch využívaných jako zeleň. 
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Obrázek č. 74: Ulice Budivojova, 3. etapa, zdroj: Vlastní 

 

4.6.3 Křižovatka ulic Kubatova – Budivojova  
 

 
Obrázek č. 75: Křižovatka ulic Kubatova - Budivojova, zdroj: www.mapy.cz 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
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4.6.3.1 Návrh řešení  
 

Cílem návrhu je v předmětném úseku zachování parkovacích stání užívaných 

v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb., úpravou dopravního režimu části ulice 

Budivojova. Vybrané řešení ovlivňuje budoucí řešení ulice Kubatova. Komunikace 

je v zájmovém úseku obousměrná, šířky 6,0 m. Zaparkovaná vozidla omezují 

obousměrný směr jízdy, a tím zhoršují průjezdnost ulicí Budivojova.  

 

1. Zjednosměrnění ulice Budivojova ve směru k Jiráskovu nábřeží 

 

Návrh úpravy souvisí se zjednosměrněním předmětného úseku ulice 

Budivojova pomocí odpovídajícího SDZ ve směru k Jiráskovu nábřeží. Bylo 

provedeno místní šetření zaměřené na dopravní obslužnost předmětné lokality. 

Směr jízdy vozidel je vzhledem k místnímu šetření navržen ve směru od ulice 

Staroměstská. Zájmová část komunikace by byla v úseku 65 m jednopruhová 

jednosměrná se šířkou jízdního pruhu 3,0 m a vodícími proužky 0,125 m 

(přídlažba). Parkovací stání se zlegalizuje a navrhne jako podélná parkovací stání 

šířky 2,0 m na pravé straně ulice Staroměstská ve směru k ulici Jiráskovo nábřeží. 

Po této úpravě nedojde k navýšení parkovacích stání pouze k legalizaci stávajícího 

stavu. Celkový počet parkovacích stání by tedy zůstal na počtu 13 míst. Parkovací 

stání by bylo možné ponechat v oblouku křižovatky v souladu se zákonem č. 

361/2000 Sb. Návrh by musel být řešen s ohledem na zajištění volnosti 

rozhledových poměrů pro stávající přechod pro chodce. (ČSN 736110) 
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Obrázek č. 76: Křižovatka ulic Kubatova - Budivojova, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 77: Křižovatka ulic Kubatova - Budivojova, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 78: Křižovatka ulic Kubatova - Budivojova, řešení, zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní 

 

Byla prověřena i možnost úpravy uličního prostoru, při zachování 

obousměrného provozu. Nová podélná parkovací stání by byla zřízena na úkor 

zeleně. Návrh nových parkovacích stání by byl na pravé straně ulice Budivojova. 

Vzhledem k aleji stromů podél komunikace, není vhodné tento návrh realizovat. 

 

Klady: 

• Zajištění legálního parkování v počtu 13 parkovacích stání. 

• Zklidnění dopravy v křižovatce. 

• Zvýšení bezpečnosti chodců (zajištění volnosti rozhledových 

poměrů, chodec si hlídá pouze jeden směr příjezdu vozidel). 

Zápory:  

• Náklady spojené s úpravou dopravního značení v zájmovém úseku. 

• Převedení dopravy na okolní místní komunikace. 

• Omezení cyklistické dopravy. 

• Porušování předpisů.  

 

4.6.4 Ulice Kubatova 
 

V ulici Kubatova je mateřská a základní škola Kubatova, 3 vysokopodlažní 

panelové domy, 5 rodinných domů, prodejna a sportovní klub Policie ČR se Sport 

hotelem. Místní komunikace má v této lokalitě proměnnou šířku 5,0-6,0 m a je 

obousměrná.  Řidiči parkují vozidla v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb. podél 
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místní komunikace a tím není zajištěn plynulý obousměrný provoz této 

komunikace. 

 
Obrázek č. 79: Ulice Kubatova, zdroj: www.mapy.cz 

 

4.6.4.1 Nehodovost v ulici Kubatova  
 

V ulici Kubatova se od roku 2008 stalo 5 dopravních nehod, které souvisely 

se srážkou vozidla s vozidlem zaparkovaným či odstaveným. Žádná z osob nebyla 

usmrcena ani vážně zraněna a hmotné škody byly v rozmezí několika tisíc. Hlavní 

příčinou nehody je nevěnování se plně řízení vozidla řidičem. (Jednotná dopravní 

vektorová mapa) 

 
Obrázek č. 80: Nehodovost v Ulici Kubatova, zdroj: www.jdvm.cz 

http://www.jdvm.cz/
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4.6.5 Úsek 3 - ulice Kubatova po mateřskou školku 
 

 
Obrázek č. 81: Úsek 3 – ulice Kubatova po MŠ, zdroj: www.mapy.cz 

 

4.6.5.1 Návrh řešení 
 

1. Úprava dopravního režimu 

 

         Komunikace je obousměrná s proměnnou šířkou jízdního pruhu 3,5 – 5,0 m. 

Komunikace v místě parkovacího zálivu má šířku 6,0m. Parkovací záliv má délku 

55 m s 11 parkovacími stáními. 

V 1. etapě by byla předmětná část místní komunikace ulice Kubatova 

navržena jako komunikace jednosměrná. Změna dopravního režimu by byla 

zajištěna odpovídajícím TDZ. Budoucí směr jednosměrné komunikace Kubatova 

musí být řešen v širších vztazích a to zejména s ohledem na dopravní režim části 

ulice Budivojova (viz výše). Směr jízdy by byl tedy navržen ve směru od ulice 

Budivojova.  
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Obrázek č. 82: Úsek 3 – ulice Kubatova po MŠ, návrh řešení 1. etapa, zdroj: Katastr nemovitostí, 

vlastní 

 

Úprava SDZ řeší pouze možnost jednostranného podélného parkování. Po 

zjednosměrnění ulice by došlo pouze k legalizaci stávajícího parkování na levé i 

pravé straně ulice (viz obrázek č. 84 – černá čára), v současné době užívaná 

v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb., nikoli k jejímu navýšení. Tato parkovací 

stání je nutné vyznačit odpovídajícím VDZ v souladu s ČSN 736056 a vyhláškou 

č. 294/2015 Sb. (podélná o délce 5,65 m a šířky 2,0 m). Šíře komunikace by po 

provedené úpravě byla 3 m. V označené části (viz obrázek č. 85) jsou podélná 

parkovací stání užívaná v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb.  
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Obrázek č. 83: Úsek 3 – ulice Kubatova po MŠ, zdroj: Vlastní 

 

Ve 2. etapě je možné navýšit počet podélných parkovacích stání v úseku ulice 

Kubatova před ZŠ A MŠ pouze vyznačením VDZ vpravo ve směru jízdy. Šířka 

komunikace by byla 3,0 m.  

 

Obrázek č. 84: Úsek 3 – ulice Kubatova po MŠ, návrh řešení 2. etapa, zdroj: Katastr nemovitostí, 

vlastní  
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Klady:  

• Navýšení počtu parkovacích stání. 

• Plošné zklidnění dopravy parkovacím zálivem (zpomalovací prvek – 

změna směrového vedení). 

Zápory: 

• Náklady na vodorovné dopravní značení. 

• Náklady na svislé dopravní značení. 

 

2. Stavební úpravy na úkor zeleně  

 

Ve 3. etapě je část komunikace možno stavebně upravit (rozšířit). Vytvořila by se 

nová parkovací stání v pásu zeleně. Pás zeleně je o šířce 2,8 m. Z tohoto důvodu je 

možné podélné parkovací stání v tomto pásu zeleně realizovat. Po stavební úpravě 

by byla šířka komunikace 7,0 m a šířka jízdního pruhu 5,0 m. Stavební úpravou by 

byl vytvořen parkovací záliv pro podélné parkování. Na jízdním pruhu o šíři 5,0 m 

by nám vznikla rezerva pro možnost vytvoření podélného parkovacího stání i na 

pravé straně ve směru jízdy. 

 

Obrázek č. 85: Úsek 3 – ulice Kubatova po MŠ, návrh řešení 3. etapa, zdroj: Katastr nemovitostí, 

vlastní  

 

 



95 

 

 
Obrázek č. 86: Úsek 3 – ulice Kubatova po MŠ, zdroj: Vlastní 

  

 
Obrázek č. 87: Úsek 3 – ulice Kubatova po MŠ, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 88: Úsek 3 – ulice Kubatova po MŠ, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 89: Úsek 3 – ulice Kubatova po MŠ, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 90: Úsek 3 – ulice Kubatova po MŠ, zdroj: Vlastní 

 

Klady: 

• Navýšení kapacity parkovacích stání. 

• Legalizace parkovacích stání. 

Zápory: 

• Zábor plochy zeleně. 

 

4.6.6 Úsek 4 ulice Kubatova od prodejny po Jiráskovo nábřeží 
 

 
Obrázek č. 91: Úsek 4 ulice Kubatova od prodejny po Jiráskovo nábřeží, zdroj: www.mapy.cz 
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4.6.6.1 Návrh řešení  
 

1. Úprava dopravního režimu  

 

Návrh úpravy souvisí s návrhem zjednosměrnění provozu ve směru ulice 

Kubatova – Jiráskovo nábřeží a úpravou uličního prostoru. V současné době se 

jedná o obousměrnou komunikaci se šířkou komunikace cca 6,3 m a délkou úseku 

134 m. V úseku se nachází parkoviště se 34 parkovacími stáními, z toho 5 stání je 

vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

V 1. etapě by byla předmětná část místní komunikace ulice Kubatova 

navržena jako komunikace jednosměrná. Změna dopravního režimu by byla 

zajištěna odpovídajícím SDZ. Šířka jízdního pruhu by po úpravě byla 3,00 m s 

vodícími proužky šířky 0,125 m (přídlažba). Budoucí směr jednosměrné 

komunikace Kubatova musí být řešen v širších vztazích a to zejména s ohledem na 

dopravní režim části ulice Kubatova (viz výše- úsek 3). 

Ve 2. etapě je možné navýšit počet podélných parkovacích stání v úseku ulice 

Kubatova před prodejnou (viz obrázek č. 93) pouze vyznačením VDZ vpravo ve 

směru jízdy. Celkový počet parkovacích stání by byl 13 míst. 

 

Obrázek č. 92: Úsek 4 ulice Kubatova od prodejny po Jiráskovo nábřeží, řešení, zdroj: Katastr 

nemovitostí, vlastní 
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Obrázek č. 93: Úsek 4 ulice Kubatova od prodejny po Jiráskovo nábřeží, zdroj: Vlastní 

 

 

Klady: 

• Zajištění legálního parkování v zjednosměrněné části ulice Kubatova. 

• Navrhovaný stav ve velké míře odpovídá již faktickému stavu v zájmovém 

úseku, legalizuje a zlepšuje podmínky pro řidiče v zájmovém úseku. 

• Bezpečnost provozu. 

 

 

Zápory: 

• Zvýšená dopravní zátěž v ulici Kubatova. 

• Při hledání volných míst nutnost objíždění části předměstí. 

• Náklady na úpravu dopravního značení v zájmovém úseku komunikace. 

 
 

2. Navýšení kapacity parkovacích stání na úkor zeleně (nutná stavební 

úprava) 

 

V další části úseku ulice Kubatova se v současné době jedná o obousměrnou 

slepě zakončenou komunikaci se šířkou jízdního pásu cca 3,2 m. V úseku se nachází 

parkoviště pro 7 vozidel, z toho 5 stání je vyhrazeno pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Bylo by vhodné prověřit opodstatněnost vyhrazených stání.  
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V úseku je dále panelový dům, před kterým je prostor pro manipulaci a přístup 

složek integrovaného záchranného systému. 

Ve 3. etapě by na zatravněné ploše bylo možné vytvořit kolmá parkovací 

stání délky 63 m pomocí zatravňovacích tvárnic. Návrh úpravy by souvisel 

s návrhem uspořádání uličního prostoru. Šířka jízdního pruhu by byla 6,0 m. Délka 

kolmých parkovacích míst by mohla být 4,5 m. Při těchto úpravách by se kapacita 

navýšila o cca 16 parkovacích stání. I toto řešení je možné realizovat pouze při 

vhodných stavebních úpravách. Prostor pro IZS by zůstal stále k dispozici 

vzhledem k rozšíření jízdního pruhu v této části.  

Obrázek č. 94: Úsek 4 ulice Kubatova od prodejny po Jiráskovo nábřeží,řešení, zdroj: Katastr 

nemovitostí, vlastní 
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Obrázek č. 95: Úsek 4 ulice Kubatova od prodejny po Jiráskovo nábřeží, zdroj: Vlastní 

 

 
Obrázek č. 96: Úsek 4 ulice Kubatova od prodejny po Jiráskovo nábřeží, zdroj: Vlastní 
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Obrázek č. 97: Úsek 4 ulice Kubatova od prodejny po Jiráskovo nábřeží, zdroj: Vlastní 

 

Klady: 

• Zajištění bezpečného a dostatečné prostoru pro vyhýbání vozidel. 

• Navýšení kapacity parkovacích stání v části ulice Kubatova. 

 

Zápory: 

• Nutnost nákladů na úpravu dopravního značení v zájmovém úseku 

komunikace. 

• Nutnost investičních nákladů na stavební úpravy. 

• Zábor plochy zeleně. 
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4.6.7 Úsek 5 ulice Kubatova od mateřské školky k Sport hotelu 

  

 
Obrázek č. 98: Úsek 5 ulice Kubatova od MŠ k Sport hotelu, zdroj: www.mapy.cz 

 

4.6.7.1 Návrh řešení 

 Cílem návrhu je v předmětném úseku zachování parkovacích stání 

užívaných v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb., úpravou dopravního režimu 

části ulice Kubatova. Komunikace je v zájmovém úseku obousměrná, šířky 6,0 m. 

Zaparkovaná vozidla omezují obousměrný směr jízdy, a tím zhoršují průjezdnost 

ulicí Kubatova.  

1. Zjednosměrnění ulice Kubatova ve směru k Jiráskovu nábřeží přes 

úsek 4  

Návrh úpravy souvisí se zjednosměrněním předmětného úseku ulice 

Kubatova pomocí odpovídajícího SDZ, a to ve směru k Jiráskovu nábřeží. Doprava 

by byla vedena přes ulici Kubatova (úsek 4). 

Zájmová část komunikace by byla v úseku 110 m jednosměrná se šířkou 

jízdního pruhu 3,0 m a vodícími proužky 0,125 m (přídlažba). Parkovací stání se 

zlegalizuje a navrhne jako podélná parkovací stání šířky 2,0 m a to na levé straně 

ve směru k MŠ. Po této úpravě nedojde k navýšení parkovacích stání, ale pouze 

k legalizaci stávajícího stavu.  

http://www.mapy.cz/
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Obrázek č. 99: Úsek 5 ulice Kubatova od MŠ k Sport hotelu, řešení, zdroj: Katastr nemovitostí, 

vlastní 

 

 
Obrázek č. 100: Úsek 5 ulice Kubatova od MŠ k Sport hotelu, zdroj: Vlastní 

 

Klady: 

• Legalizace parkovacích stání. 

• Snížení dopravní zátěže. 

• Finančně méně náročné řešení. 
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Zápory: 

• Investiční náklady na úpravu dopravního značení. 

 

2. Navýšení parkovacích kapacit na úkor hřiště  

 

V prostoru u sportovního klubu Policie ČR se nachází zpevněná plocha, která 

slouží jako hřiště. Dnes již s největším předpokladem není intenzivně využívána 

(nutné provést průzkum). Předmětná plocha má rozměry 23x21 m. Bylo by možné 

realizovat parkoviště s kolmým stáním o šířce 2,5 m a délce 4,5 m s přesahem do 

zeleně. Nově by vzniklo cca 16 parkovacích stání. Vjezd na parkoviště by byl 

z druhé strany ulice Kubatova (konkrétně z úseku 4), z důvodu lepších stavebních 

podmínek (ochrana zeleně).  

 
Obrázek č. 101: Úsek 5 ulice Kubatova od MŠ k Sport hotelu, zdroj: Vlastní 

 

Klady: 

• Navýšení parkovacích kapacit. 

• Není nutný zábor plochy zeleně. 

Zápory: 

• Náklady na VDZ, SDZ. 

• Náklady na stavební úpravu plochy. 
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4.6.8 Úprava režimu parkování 
 

V zájmové lokalitě by se mělo přistoupit k zavedení parkovacích zón se 

snahou o vyrovnanou bilanci zejména pro rezidentní uživatele. Zavedením 

rezidenčního parkování by došlo k ochraně obytných souborů před zbytnou 

dopravou, což je i z jedním z cílů návrhu parkovacích zón. Na většině komunikací 

spadajících do návrhu parkovacích zón jsou navrženy zóny TEMPO 30. Při vjezdu 

do zóny TEMPO 30 musí být řidič upozorněn na změnu režimu provozu 

(zpomalovacími prvky). Detailnější návrh parkovacích zón je však třeba řešit 

v samostatném projektu. 

 

Obrázek č. 102: Návrh parkovacích zón- smíšené a rezidentní parkování, zdroj: Katastr 

nemovitostí, vlastní 

 

Klady: 

• Možnost parkování pro rezidenty. 

• Vyloučení parkování firemních vozidel a vícečetných vozidel 

v domácnosti. 

• Pokles zatížení místní komunikace – minimalizace silničního provozu 

v prostoru před základní školou a mateřskou školkou. 

Zápory:  

• Negativní reakce občanů. 

• Náklady na VDZ, SDZ a zpomalovací prvky. 
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5 Závěr 

Z dostupných podkladů města byla vytipována kritická místa z pohledu 

parkování, na nichž probíhalo několik místních šetřeních zaměřených na kapacitu 

parkovacích stání, jejich šířku a byla nalezena řešení, jak situaci v dané lokalitě 

zlepšit. Při místních šetřeních bylo zjištěno, že parkování je v zájmové lokalitě 

problematické, vzhledem k přelivu vozidel z lokality, kde jsou již parkovací zóny 

zavedeny. Šířkové uspořádání komunikací neodpovídalo zákonným normám 

z důvodu nelegálního parkování. Vozidla zde parkují nelegálně v rozhledech 

křižovatek, chodnících apod. V zájmové lokalitě dále převládal značný počet 

vyhrazených stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Shrnutí výsledků je 

vidět i v následující tabulce č. 26 a č. 27. 

Bytová zástavba Budivojova 

Počet bytových jednotek 356 

Počet parkovacích stání - reálný stav 116 

Deficit parkovacích stání 240 

Bytová zástavba Kubatova 

Počet bytových jednotek 219 

Počet parkovacích stání- reálný stav 62 

Deficit parkovacích stání 157 

Rodinné domy Kubatova 

Počet domů 10 

Počet parkovacích stání- reálný stav 10 

Deficit parkovacích stání 0 

MŠ Kubatova 

Počet parkovacích stání- reálný stav 11 

Sportoviště Kubatova 

Počet parkovacích stání- reálný stav 9 

Deficit parkovacích stání parkování na pozemku vlastníka 

Sport hotel 

Počet parkovacích stání- reálný stav 11 

Deficit parkovacích stání parkování na pozemku vlastníka 

Autoelektrika 

Počet parkovacích stání- reálný stav 1 

Kanceláře 

Počet parkovacích stání- reálný stav 17 

Deficit parkovacích stání parkování na pozemku vlastníka 
Tabulka č. 26: Počet a deficit parkovacích stání, zdroj: Vlastní 
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Navrhovaná parkovací kapacita 

Úsek Stávající stav Navrhovaná kapacita 

1 116 102 

2 0 13 

3 27 50 

4 35 29 

5 74 24 

Celkem 252 218 
Tabulka č. 27: Navrhovaná parkovací kapacita, zdroj: Vlastní 

 

Z pohledu již upraveného dopravního režimu na zónu 30 včetně realizace 

stavebních úprav v souladu s TP 218 je předmětná lokalita vhodná pro realizaci 

parkovacích zón. 
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Č. - číslo 

VHD – veřejná hromadná doprava  

Str. - strana 

Hod. - hodina 
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Vč. - včetně 

ZTP – zdravotně a tělesně postižené osoby 

ČB – České Budějovice  

Cca - přibližně 
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Kč – korun českých  

Např. - například 
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ČR - Česká republika  

N – návštěvníci 

Z – zaměstnanci  

R- rezidenti 

A- Abonenti 
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