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Úvod 

Téma práce Dopravní stavby jsem si 

zvolil na základě mé účasti na 

zajímavé přednášce „Bezpečnost 

silničního provozu“ v lednu 2018. 

Přednášejícím byl v naší škole 

ředitel dopravní policie Písek pan 

npor. Bc. Michal Chmela. Jedná se 

o bývalého studenta naší školy. Na 

besedě kromě zajímavých případů z praxe se poměrně kriticky vyjadřoval 

k dopravním stavbám v ČB. 

České Budějovice je město, kde by chtěl žít každý… České Budějovice leží 

na soutoku řek Malše a Vltava v jihovýchodní části Českobudějovické pánve. Založil 

jej Přemysl Otakar II. v roce 1265. Centrum vyprojektoval rytíř Hirzo. Metropole se 

postupně rozrůstala, především na sever a na jih. Doprava, nejen železniční tady jenom 

kvetla. V rovinaté oblasti pro to byly veškeré předpoklady. České Budějovice leží na 

hlavním tahu z ČR do Rakouska. Žije zde okolo 100 000 občanů. V roce 1827 se 

České Budějovice staly výchozím bodem koněspřežné dráhy do Lince, první 

v Českém království a v Rakousku. Ta byla o 50 let později přebudována na 

standardní železniční trať o rozchodu 1435 mm. Dnes z Českých Budějovic vychází 

železniční trať 220 jako součást IV. tranzitního železničního koridoru z Německa přes 

Prahu do Rakouska. Městem prochází silnice I. třídy číslo 3, 20 a 34, II. třídy 156 

a 157. Budějovicemi prochází tři mezinárodní silnice E. Silnice 3, která nese označení 

E55 a spojuje Prahu s Českými Budějovicemi a Lincem. Dále 20, pro kterou platí 

mezinárodní označení E49 spojuje České Budějovice s Plzní a dále na Německo.34 

má dva statuty E49 a E551 vede z Budějovic na Humpolec jako E551 a u Třeboně 

odbočuje jako E49 na Wien. V plánu je také dálnice D3, která má spojovat Prahu 

s Budějovicemi a dále až do Lince. 

V současné době jsou Budějovice, po Praze, v dopravní špičce nejhůře průjezdné 

město. Stačí jedna nehoda, prodloužený víkend, větší akce na výstavišti, uzavírka nebo 

jen deštivý den a doprava tradičně stojí.  

Obrázek 1   Přednáška npor. Bc. Chmely              Zdroj: vlastní 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soutok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskobud%C4%9Bjovick%C3%A1_p%C3%A1nev
https://cs.wikipedia.org/wiki/1827
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kon%C4%9Bsp%C5%99e%C5%BEn%C3%A1_dr%C3%A1ha_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice_%E2%80%93_Linec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Linec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Praha_%E2%80%93_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ctvrt%C3%BD_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_koridor
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 Doprava 

 Pojem doprava 

Doprava je záměrné a organizované přemísťování věcí a osob uskutečňované 

dopravními prostředky po dopravních cestách. Dělí se na dopravu nákladů, osob a také 

zpráv. Doprava sama o sobě nic nevyrábí, naopak energii spotřebovává, ale lidstvo již 

řadu století závisí na její dokonalé funkci, je podmínkou existence a rozvoje 

společnosti, výše a kvality životního standardu. Výkonnost a rychlost dopravy, její 

spotřeba energie a vliv na životní prostředí bezprostředně působí na rozvoj společnosti 

a na udržitelný rozvoj území.  

 Vznik a vývoj dopravy 

Vznik a vývoj dopravy je přímo spojen s rozvojem společnosti. Už pravěký člověk si 

začal upravovat stezky, po nichž se dostal tam, kde našel lepší obživu a lepší příležitost 

k lovu. Odstraňoval překážky a přes bažiny a potoky kladl větve. Na větvích 

pravděpodobně i vlekl své úlovky a tento smyk se zřejmě stal zárodkem saní – jako 

jednoho z prvních primitivních dopravních prostředků. Krátké a kulaté kmeny 

používal nejprve jako válec, a když ho zkrátil, vzniklo kolo. Z vydlabaných nebo 

ohněm vypálených kmenů začal vyrábět kánoe. Nejjednodušší plavidla vyráběl 

svazováním kmenů či otepí na způsob voru, popřípadě využíval kožených měchů 

naplněných trávou nebo vzduchem. 

Silniční doprava 

Doprava osob a věcí silničními vozidly po silničních komunikacích. Může být 

nemotorová nebo motorová. Patří k nejrozšířenějším a nejrychleji se rozvíjejícím 

druhům dopravy. Využívá se především k přepravě osob a nákladů na kratší 

vzdálenosti. Na výkonu světové dopravy se podílí necelými 6 %. Kvalita a hustota 

silniční sítě se v jednotlivých oblastech světa liší. Zatímco v rozvojových státech 

můžeme spatřit nezpevněné silnice, ve státech vyspělých silnice zpevněné s velkou 

koncentrací víceproudých dálnic. V nejvyspělejších zemích dopomáhají osobní 

automobily k značné mobilitě obyvatelstva a k využívání většího území. 

O původu vozů víme velmi málo. Jejich začátky se datují do období před 5 tisíci lety. 

Kolem roku 3 200 před n. l. Mezopotámci upravili kolo s plným diskem, vyrobené 
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spojením tří prken, pro použití jednoduchých, řiditelných vozů, které byly taženy 

zvířaty. Počátek používání paprskových kol se datuje kolem roku 2 000 před n. l., 

o dvě století později je Chetité použili u svých bojových vozů. V přibližně stejném 

období byly používány vozy tažené koňmi také v Egyptě. Římané využívali ve značné 

míře kolová vozidla a stavěli kvalitní cesty pro rychlou meziměstskou dopravu. 

Postupně byly vyvinuty vozy s odpružením a řiditelnou přední osou. Byla vyráběna 

kola většího průměru, aby mohly být kompenzovány hrbolaté cesty, které byly po 

rozpadu římské říše ve velmi ubohém stavu. 

Krátce po vynálezu kolových vozů vytvořili dvoukolky a zvířata je tahala napříč 

krajinou. Ve městech byly některé cesty vydlážděny kamenem a tím se staly 

skutečnými silnicemi. Římané zřídili dlážděné silnice i mezi městy. Stavěli je 

zpevňováním hliněného silničního podloží, které pokryli štěrkem zasazeným do písku 

a vápenné malty. Navrch položili kamenné desky, aby tak vytvořili vlastní silniční 

povrch, který měl vyvýšené obrubníkové kameny podél každého okraje souběžně 

s odvodňovacími příkopy. 

Velký průlom v dopravě znamenal vynález motoru, jímž byl nejdříve parní stroj. 

Zrodil se z nutnosti nalézt výkonné čerpadlo k odstranění vody z hlubinných dolů. 

Parní stroj vynalezl v roce 1712 britský technik Thomas Newcomen. Jeho velké 

vylepšení provedl o padesát let později James Watt. Anglický konstruktér James Watt 

svými vynálezy ukázal, že parní stroje mohou být značně výkonné a mohou se 

využívat v mnoha odvětvích. Bezprostřední význam pro vývoj motorových vozidel 

měly až vysokotlaké parní stroje amerického konstruktéra Ewanse. Tři roky po 

vynálezu mnohem výkonnějších strojů, než byly Wattovy nízkotlaké parní stroje, 

uplatnil Ewans novinky v konstrukci parních strojů v dopravě. V roce 1803 sestrojil 

motorové vozidlo určené i k plavbě.  Roku 1830 jezdilo po Anglii již 26 parních 

automobilů. Mezi Londýnem a Paddingtonem byla zavedena pravidelná doprava 

parními automobily. Motorismus pomalu získával stoupence v mnoha zemích Evropy 

a Ameriky.  
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 Doprava a dopravní stavby v ČB 

 Současná situace dopravy v ČB 

České Budějovice nemají stále obchvaty, které by město zbavily tranzitní dopravy. 

V centru města se kvůli tomu tvoří dlouhé kolony aut. Pomohla by jen výstavba 

obchvatu města. Problém Českých Budějovic je v tom, že se ve městě sbíhají tranzitní 

tahy nákladních aut ze čtyř směrů, a to od Tábora, Jindřichova Hradce, Plzně 

a Dolního Dvořiště. To jsou silně frekventované silniční tepny, které z Budějovic 

dělají obtížně průjezdné město. Město má připraveny podklady pro stavbu obchvatů, 

prosadit takové stavby je však obtížné.  

Městská hromadná doprava 

situaci ve městě nijak neřeší. 

Autobusy a trolejbusy 

v kolonách stojí také. Lidé 

tak nejsou nijak motivováni 

k tomu, aby je využívali. 

Místo pro zvláštní pruhy pro 

vozy MHD ve městě však 

není. 

České Budějovice řeší 

i problémy s parkováním. Opakovaně se připravuje projekt parkovacího domu 

u zimního stadionu, další by mohl vzniknout v místě dnešních Haškových kasáren. 

Výstavby by se měl ujmout soukromý investor, město by se na ní mohlo podílet třeba 

poskytnutím pozemku. 

 Chybějící dálniční obchvat 

Dálnice D3, které je stále ve výstavbě by měla sloužit jako obchvat města. Dálnice 

vyřeší tranzitní dopravu, a to především směrem sever – jih. Největší problém 

Budějovic jsou přesuny obyvatel bydlících na levém břehu Vltavy (kterých je většina) 

za prací na pravém břehu a zpět. Město se stále rozrůstá. Dálnice za pár let povede 

městem, a nikoli, jak bylo původně navrhováno, dále od města přes Lišovský práh. 

Podobně rozšiřující se jihočeskou metropoli přeťala železnice s náspem a nádražím. 

Obrázek 2 Senovážné náměstí                                       Zdroj: vlastní 
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Dnes město dělí Vltava, Malše a dráha na tři části, obtížně dopravně propojitelné. 

Dálnice udělá další zářez v rébusu dopravy ve městě pro budoucí generace, 

a především nenahradí chybějící obchvat města! Tam, kde povede dálnice, by měla 

být správně východní část městského okruhu.   

Výstavba dálnice byla plánována od roku 1987. V roce 1988 byla zahájena stavbou 

obchvatu Tábora, který však po zprovoznění nebyl označen jako dálnice. Vládním 

usnesením z února 1997 č. 86 byla dálnice vyjmuta z dálniční sítě, o dva roky později 

pak vládním usnesením č. 741 z července 1999 (za nesouhlasu MŽP) opět zařazena do 

dálniční sítě. 

V říjnu 2004 byl předán do provozu první úsek v délce 8,3 km Chotoviny – Čekanice. 

Úsek Mezno – Chotoviny byl stavěn od roku 2005 a zprovozněn 17. prosince 2007. V 

roce 2008 byla zahájena výstavba 25 km dlouhého úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí, 

který byl zprovozněn 28. června 2013. Zároveň byly zrekonstruovány úseky z 80. a 90. 

let mezi Stoklasnou Lhotou a Měšicemi. Obchvat Tábora byl poté nově označen jako 

dálnice. 

 

Mimoto byly od přelomu 80. a 90. let 20. století uváděny do provozu přeložky silnice 

I/3, které byly konstruovány jako jeden pás dálnice a kde už pouze zbývá vybudovat 

druhý pás, popř. mimoúrovňové křížení. Jedná se o obchvat Veselí nad Lužnicí a úsek 

Ševětín – Borek. 

Obrázek 3 Stavba D3 u Ševětína                                                                                    Zdroj: www.budejckadrbna.cz 
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Úsek Dolní Třebonín – státní hranice byl původně plánován jako rychlostní silnice R3, 

administrativně byl přeřazen pod dálnici v lednu 2016. 

Nejnovějším úsekem dálnice D3 je 3,16 kilometrů dlouhý úsek u Českých Budějovic, 

byl otevřen 27. září 2017. V tentýž rok byl 7. dubna otevřen 5,22 km dlouhý úsek na 

úseku Veselí nad Lužnicí – Bošilec. (1) (2) 

 Chybějící mosty v ČB 

Od roku 1984 nebyl přes Vltavu ve městě postaven jediný širší most. Spoustu návrhů 

na nové mosty buď to město nebo obyvatelé zamítli. Kdyby zde přibyl alespoň jeden 

nový most tok dopravy by se roztekl a nestávalo by se každé ráno a odpoledne, že na 

Dlouhém mostě stojí kolona vozidel, která se pohybuje po centimetrech. Dosavadní 

most, který spojuje největší sídliště Máj s centrem Českých Budějovic: Dlouhý most. 

Nevyhovoval požadavkům už po jeho rekonstrukci v roce 1998. Další absurditou je, 

že před mostem jsou dva jízdní pruhy a na mostě jen jeden. Po tomto mostě projede 

velké množství vozidel a vede zde i trolejbusová trať. (3) (4) 

  

  Obrázek 4 Dlouhý most                                                                                Zdroj: ABS-portal.cz 
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Obrázek 5 Schéma mostů v ČB          Podklady: GOOGLE MAPS 

 

 

1. Most na Strakonické (křižovatka I/20 a I/3) 

2. Dlouhý most 

3. Most na Dlouhé louce (křižovatka I/3 a II/157) 

 

 Zbytečné kruhové objezdy 

Kruhový objezd je typ objízdné křižovatky obvykle 

kruhového tvaru. Rozděluje celou křižovatku do 

několika jednoduchých křižovatek okolo kruhu 

uprostřed, čímž se pravidla týkající se průjezdu 

křižovatkou zjednoduší.  

Kruhové objezdy jsou stavěny hlavně kvůli své 

bezpečnosti. Středový kruh tvoří přirozenou překážku, 



11 

 

kolem které jezdí řidiči pomaleji, a proto i případné nehody mívají jen lehké následky 

– vozidla se obvykle srazí svými boky v ostrém úhlu, zatímco na klasické křižovatce 

ke střetu dochází spíše v pravém úhlu nebo čelně s horšími následky. Výjimku tvoří 

nehody, kdy řidič z nějakého důvodu středový kruh přehlédne a čelně do něj narazí. 

Takové nehody se často rovnají nárazům do zdi a jsou velmi nebezpečné.  

Díky jednoduchosti, s jakou se 

kruhovým objezdem projíždí, 

a pravidlu, že přednost má auto již na 

objezdu jedoucí, je propustnost 

kruhového objezdu obvykle vyšší, než 

tomu bývá u křižovatek řízených buď 

jen dopravními značkami, někdy 

i semafory. Každý kruhový objezd má 

určitou maximální intenzitu provozu, 

kterou snese. Pokud ji překročí, zahltí se i kruhový objezd. (5) 

České Budějovice se připojily k trendu kruhových objezdů. Některé se povedly, 

většina nikoliv. Realizovaly se i mini kruhové objezdy na tranzitních výpadovkách. 

To vidíme například na Borku. Dva kruhové objezdy přibližně po 100 metrech. Nebo 

kruhový objezd na výpadovce na jih díky jeho malému průměru není moc šancí se 

napojit a ranní kolony končí často až u Homol. V Českém Krumlově byl takovýto 

kruhový objezd také, ale tam už 

pochopili, že na dopravně vytížené 

páteřní komunikace kruhové objezdy 

malého průměru nepatří. Provizorní 

kruhový objezd u Porákova mostu 

odstranili, vyladili jízdní pruhy, 

intervaly světel a tradiční kolony se 

velmi výrazně zkrátily. 

 

Obrázek 6 Kruhový objezd sídliště Vltava    

Zdroj: www.budejckadrbna.cz 

Obrázek 7 Jeden ze zbytečných kruhových objezdů         

Zdroj: www.budejckadrbna.cz 

http://www.budejcka/
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V Českých Budějovicích je bezmála 20 kruhových objezdů. Dovoluju si tvrdit, že svůj 

význam splňuje sotva čtvrtina. Většina z nich jsou tzv. turbo kruháče, které dělají 

problémy nejen zmateným řidičům, ale i řidičům kamionů a autobusů MHD. Ničemu 

také nenapomáhá neustálé měnění přednosti v jízdě. (3) (6) (7) 

 

 Světelné křižovatky 

Dalším problémem neprůjezdnosti města jsou křižovatky s novou světelnou 

signalizací. Budějovice mají na počet obyvatel nejvíce semaforů v České republice. 

Zatím rekordních 48 světelných křižovatek. A stále se objevují nové. Radnice řeší 

problémy v dopravě osazováním semaforů. Máme o deset více křižovatek se 

světly než srovnatelný Hradec Králové! Takzvané „zelené vlny“ na sebe údajně 

navazují, ale v zaplněném městě to nefunguje. Světla kouskují, zdržují hlavní 

průjezdní tahy. Navíc jsou v provozu i v noci. Město má nesmyslně 20 světelných 

křižovatek v nepřetržitém provozu! Větší Plzeň po 23. hodině ani jednu. Nalezneme 

i takové absurdity, kdy na jediné průjezdní čtyřproudé silnici se opakují semafory 

Obrázek 8 Zbytečný kruhový objezd v Litvínovicích                                                                 Zdroj: podklady GOOGLE MAPS 
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přibližně po 200 metrech (Na Dlouhé louce). Anebo Dobrovodská ulice – vyústění za 

nádražní, po 25 metrech další semafory.  

Před třemi lety se rekonstruovala ulice Husova, ale po rekonstrukci přibyli tři další 

semafory. 

Postavíme-li se na libovolnou křižovatku v Budějovicích, zjistíme, že na každé druhé 

je něco špatně, co brání či zdržuje provoz. Překvapivě především na těch nově 

rekonstruovaných. Často tragické je řešení jízdních pruhů, které vůbec nereflektuje 

četnost vozidel v daných směrech a nejčastěji používané směry. Takže v jednom 

máme stojící auta v kolonách a vedlejší (nesmyslně například jen pro odbočující) je 

často prázdný, a naopak. Na řadě míst by pomohlo pouhé přemalování šipek a změna 

dopravních značek. Prosadily se sporné preferenční pruhy pro autobusy. Výsledek je 

ten, že tam, kde dříve bývaly dva, i tři pokračující směry, nám zbyl jeden, to nestačí. 

Nešťastným řešením je přesun zastávky MHD u PVT před Dům služeb. Ucpalo se 

tímto novátorským řešením dopravního podniku celé Senovážné náměstí. I chodník, 

kde díky přeplněné zastávce ve špičce ani neprojdete. Podobně zoufalé řešení zastávek 

a jízdních průhů je před nádražím včetně nové křižovatky, jak jinak se semafory. Jeden 

poloprázdný autobus tak s přednostním právem zastaví čtyřproudou komunikaci na 

zcela zbytečné nové křižovatce. K čemu je tedy světelná křižovatka do Průmyslové, 

nestavěla se právě kvůli MHD? Nejdříve město vyhání a pokutuje řidiče v Průmyslové 

ulici, kam přesune autobusy. Nyní je vrací do Žižkovy ulice, příště je asi vrátí zpět do 

Lannovky a bludný kruh řešení dopravy u nádraží se uzavře. U své linky MHD 

pamatuji u nádraží už páté místo, kde se nastupuje... (3) 

Obrázek 9 Stávající řešení jízdních pruhů                            Nové řešení                           Podklady: GOOGLE MAPS 
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 Nová světelná křižovatka L. B. Schneidera X B. Němcové 

Návrh dopravního řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera vychází ze 

studie, jíž předcházel průzkum, který ukázal, že je na hranici kapacity pro světelně 

neřízené křižovatky. „Z tohoto důvodu byla křižovatka navržena jako řízená semafory. 

Stavební úpravy zahrnují připojení k dopravně řídící ústředně, instalaci zařízení pro 

příjem signálu z jednotek aktivní preference umístěných v oprávněných vozidlech, 

které jim zajistí volný průjezd křižovatkou, a také servisní činnost na dobu čtyř let. 

Upraven byl tvar dělicího ostrůvku.  

Komplikované bylo 

zejména vjíždění do 

křižovatky z vedlejších 

směrů, protože ulice 

B. Němcové se zde 

lámala a rozhledové 

možnosti byly dost 

omezené. Vozidla 

městské hromadné 

dopravy měly problém 

při levém odbočování 

z L. B. Schneidera. 

Křižovatka by prý měla také pomoci i chodcům. 

Proměna za 11,2 milionu korun začala na konci května a skončila počátkem července 

2018. (8) (9) (10) 

Obrázek 10 Pohled na křižovatku                                                  Zdroj: vlastní 
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Ihned po zprovoznění křižovatky byly však vidět chyby. 

1. Nebezpečí pro chodce stojící na semaforu. 

Automobily jedoucí ulicí B. Němcové ve 

směru do centra projíždí mírnou levotočivou 

zatáčkou. Na trávníku vedle chodníku, na 

kterém čekají chodci jsou vidět stopy 

dezénu pneumatik. Bylo veliké štěstí, že 

zrovna v tuto chvíli nikdo na semaforech 

nečekal. 

Dále je zde komunikace o třech jízdních 

pruzích. Přes ni vede přechod, který je také 

pro chodce nebezpečný. Zde by lidé 

ostrůvek uvítali. 

  
Obrázek 12                                       Zdroj: vlastní 

Obrázek 11 Podrobný plánek křižovatky                                                                                             Zdroj: www.budejckadrbna.cz 
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2. Bezbariérovost 

Křižovatka se nachází několik desítek metrů od nemocnice. Je tedy jasné, že se zde 

bude vyskytovat hodně lidí po úrazech nebo na vozíčku. V cestě jim však brání sloupy 

umístěné přímo uprostřed chodníku. Měřením bylo zjištěno, že vzdálenost mezi 

sloupem a komunikací je 58 cm.  Ničemu nenapomáhají sklony chodníků opodál. 

Sklon chodníku 45° pro vozíčkáře nebo maminky s kočáry je problematický zvlášť 

v zimních měsících, když jsou chodníky namrzlé.  Hrozí velké nebezpečí, že chodci 

spadnou rovnou pod kola vozidel. 

Obrázek 13                                                                                                                                             Zdroj: vlastní 
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 3. Kolony 

I po rekonstrukci křižovatky se sem opět v ranní a odpolední špičce vrátily kolony. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Komplikace průjezdu vozidel IZS 

Křižovatka se nachází nedaleko krajské nemocnice. Vozidla záchranné služby mají 

jedinou možnost, jak se dostat k nemocnici a to znamená, že musí překonat tuto 

křižovatku. Křižovatka je vybavena semafory, které přímo komunikují s přístroji 

umístěnými ve vozidlech IZS. V praxi to znamená, pokud se vozidlo přibližuje 

k semaforům, měli by zastavit dopravu a umožnit vozidlu bezpečný průjezd. Ve 

skutečnosti je toto řešení úplně zbytečné, protože když sanitka přijíždí do křižovatky 

musí kvůli kolonám přejíždět do protisměru a v horších přejíždět trávník a jet po 

chodníku.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14                                                                                                          Zdroj: vlastní 

Obrázek 15                                                                           Zdroj: vlastní 
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5. Problematický průjezd vozidel MHD 

Návrh této křižovatky pochází z konce devadesátých let. V této době nikdo nepočítal 

s tím, že za pár let tudy povede trolejbusová trať. Rádius zatáčky je příliš ostrý, a to 

dvoučlánkovým autobusům 

a trolejbusům děla veliké problémy. 

Vozidla musí vjíždět do protisměru 

a často se stane, že zůstanou stát 

v křižovatce, když už svítí červená.  

6. Návrh úpravy křižovatky: 

• Převést částečně dopravu do souběžné ulice generála Svobody, která byla před 

léty zbytečně zaslepena. 

• Odstranit sloupy, které brání osobám se změněnou schopností orientace 

a pohybu dostávat se po chodníku do nemocnice. 

• Rozšířit chodníky pro bezpečnost chodců do původního stavu cca ze 

současných 1,1 m na 2,2 m a vrátit zeleň do prostředí. 

• Odstranit nevhodný sklon (45°) v některých částech chodníků 

• Upřednostnit vozidla IZS 

• V rámci stavebního povolení bylo zjištěno, že zde nebyly provedeny hlukové 

studie a ani měření čistoty ovzduší u nemocnice (oxid dusíku, oxid uhelnatý a 

poletavé částice) a to v místě, kde vznikla světelná křižovatka. Navrhuji 

dodatečně provést měření. 

• Zvětšit rádius zatáčky v křižovatce pro trolejbusy MHD. 

 

Obrázek 16                                 Zdroj: vlastní 

Obrázek 17                                                      Zdroj: vlastní 
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Závěr 

V této práci lze dospět k závěru, že problematika dopravy bude neustále aktivním 

tématem, protože nelze jednoznačně omezit rozvoj nějakého druhu dopravy.  

Existuje řada měst v Evropě, ale i v ČR, která jsou v kvalitě dopravy dál, věnují se 

problematice delší. Jsou nepochybně místa, kde občané jezdí méně automobily, více 

na kole a spotřebují méně elektřiny apod.  

V rámci zlepšení kvality dopravy je tedy třeba podporovat rozvoj těch druhů dopravy, 

které jsou příznivější životnímu prostředí. V MHD se jedná o upřednostňování 

používání veřejné hromadné dopravy, zavádění integrovaných dopravních systémů, 

spolu s rozvojem ekologicky šetrných dopravních prostředků při současném trendu 

potlačování IAD. Je ale co dělat, protože nikdo nechce jezdit v přeplněných vozů 

MHD.  

Když ředitel dopravní policie Písek hodnotil dopravní stavby v ČB z hlediska jeho 

praxe, musím konstatovat, že mu dávám za pravdu. Dopravní stavby velmi významně 

ovlivňují bezpečnost silničního provozu. 
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