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1. Úvod 

Dopravní sluţby neodmyslitelně patří k cestování. Bez dopravních prostředků bychom 

nemohli cestovat do mnoha kilometrů vzdálených a krásných zemí. Nejen k přepravě do 

cizích zemí, ale také z jednoho města do druhého, do práce či školy, k lékaři i za krásami naší 

země.  

Naší předkové si jen mohli představovat pohodlná sedadla v rychlých dopravních 

prostředcích. Tehdy museli své věci nosit na zádech nebo za pomocí zvířat. Zvířata z počátku 

nosila zavazadla na svých zádech a později táhla vozy také s lidmi. Doprava má dlouhou a 

zajímavou historii. Dnes si lidé nedokáţí ţivot bez dopravních prostředků, především 

automobilů, představit. Ba naopak, kladou stále větší poţadavky na dopravní prostředky. 

Automobily, vlaky či autobusy musejí být rychlé a také pohodlné i moderní.  

 Neustále probíhají výstavby nových rychlostních komunikací k zajištění rychlé 

přepravy nejen po republice, ale také za hranice republiky. S rostoucí ţivotní úrovní, roste 

počet rychlých dopravních prostředků, délka rychlostních komunikací i počet dopravních 

nehod. Lidé neustále někam pospíchají a není divu, ţe počet nehod, zapříčiněných vysokou 

rychlostí vozidla, rok od roku stoupá.  

 Ke zpracování své diplomové práce jsem si vybrala téma Strategie dopravy 

Jihočeského kraje. Doprava je důleţitou součásti ţivota kaţdého z nás. I kdyţ je Jihočeský 

kraj druhým největším v České republice, silniční a ţelezniční doprava není v kraji příliš 

významná. Důleţité dopravní uzly jsou zde ve výstavbě.  

 Cílem mé diplomové práce je přiblíţit dopravu v Jihočeském kraji a na základě 

zjištěných informací vytvořit Dynamickou strategickou rozvahu, v níţ rozepíši současnou 

situaci dopravních sluţeb v České republice a Jihočeském kraji. Stanovím si cíle a následně 

postupy, kterými bych mohla dosáhnout lepší konkurenceschopnosti Jihočeského kraje 

v oblasti dopravy.  

 Jihočeský kraj je součásti důleţitého dopravního evropského uzlu. Nyní však neplní 

svou úlohu podle představ českých občanů, ani Evropské unie.  
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2. Dopravní služby 

Dopravní sluţby jsou dnes na velmi vysoké úrovni. I přesto je v některých částech 

světa doprava stále zaostalá a v jiných méně rozvinutá.  

 

2.1 Historie dopravních služeb 

 Doprava má dlouhou a zajímavou historii. Před několika tisíci lety byla doprava a 

cestování velmi sloţitá. Naši předkové si jen mohli představovat, jak sebe a své zavazadla 

přepravují v pohodlí a bez potíţí, aniţ by je museli nosit na zádech. 

 Jako první ulehčení k přepravě zboţí a cestování byly vyuţívaná zvířata (osli, koně). 

Ještě v dnešní době v některých oblastech tomu tak je. V horských oblastech slouţí turistům 

k přepravě zavazadel osli a na poušti velbloudi či koně. V současném světě není uţ přeprava 

za pomoci zvířat obvyklá. Zvířata jsou vyuţívány ke sportu nebo jako koníček. 

 K lepšímu pohybu na sněhu slouţí sněţnice, které lidé pouţívali několik let před 

naším letopočtem. Inspirací k vytvoření sněţnic byly taktéţ zvířata ţijící v zasněţených 

oblastech, ty mají zvětšená chodidla, aby se mohla lépe pohybovat na sněhu. Sněţnice se 

pouţívaly nejen k cestování, ale také k lovu např. bizonů. Sněţnice jako první z Evropanů 

převzali francouzští obchodníci s koţešinami a britští osadníci.
1
 K lepšímu převozu zboţí v 

minulosti na sněhu slouţily sáně, taţeny koňmi, lidskou sílou, soby či psy. Jedním ze 

známých druhů saní je ruská trojka. Ruská trojka je staré ruské koňské spřeţení táhnoucí sáně 

nebo lehké kočáry.
2
 Dnes sáně vyuţíváme ve sportu, k zábavě čí k přepravě v zasněţených 

oblastech pro turisty. K nejstaršímu způsobu dopravy zařídíme lyţe. Postupným zuţováním a 

prodluţováním pravděpodobně vznikly ze sněţnic. Lyţe se pouţívaly v běţném ţivotě i pro 

vojenské účely. V 16. století se v severských zemích uskutečnily první závody na lyţích. Do 

českých zemí se první lyţe dostaly v podstatě omylem v roce 1887. Josef Rössler si tehdy 

napsal do Norska o ceník bruslí, ale z Norska byly odeslány i dva páry lyţí. V zimě téhoţ 

roku zaloţil ski klub, jednalo se o první lyţařský klub v Evropě mimo území Skandinávie.
3
 

 Významným mezníkem ve vývoji dopravy byl kolem roku 4000 př. n. l. vynález kola. 

Kola sníţila tření a ulehčila lidem přepravu zboţí. Postupem času byl vynalezen chomout a 

                                                             
1 http://sneznice.navajo.cz/ [cit. 2011-02-01] 

2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_trojka_(sp%C5%99e%C5%BEen%C3%AD) [cit. 2011-02-01] 

3 http://zivotopis.osobnosti.cz/josef-rossler.php [cit. 2011-02-01] 
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postroje pro zvířata k zapřáhnutí k povozu. K provozu tohoto dopravního prostředku byla 

potřebná rovná cesta. Zánik římské říše také znamenal konec oprav cest, coţ byl významný 

důvod, proč došlo ke zpomalení pokroku v dopravě. Zpomalení trvalo aţ do konce 19. 

století.
4
  

 Velmi dlouhý vývoj zaznamenáváme v lodní dopravě. Za kolébku plachetnic je 

povaţována Indonésie. Skutečnosti dokládají vyuţívání plachetnic uţ od starověku. 

Plachetnice byly pouţívány k zeměpisným objevům, ve vojenství a dopravě. V 19. století 

byly sestaveny parníky a motorové lodě. V současnosti jsou plachetnice vyuţívány především 

ke sportu a rekreaci. 

 V 6. století na území Číny byly zaznamenány první pokusy létat na šarkanech (létající 

drak). V Evropě došlo k prvnímu letu s kluzákem počátkem 11. století, k němuţ se odhodlal 

benediktinský mnich Eilmer a uletěl 200 metrů.
5
 Aţ  18. století v Evropě je povaţováno za 

posun v letectví. Do vzduchu se vznesly horkovzdušné balóny, kluzáky a také letadla 

s vlastním pohonem, které sestavili bratři Wrightové v roce 1903.
6
 Roku 1919 uskutečnili 

John Alcock a Arthur Whitten Brown na letadle Vickers Vimy první přelet Atlantského 

oceánu. V roce 1947 došlo na letadle Bell X-1 Chuckem Yeagerem k prvnímu překročení 

rychlosti zvuku.
7
 

 K významné technické inovaci došlo v 15. století. Byl sestaven kočár, jehoţ kabina 

nebyla přidělaná k podvozku, byla zavěšena na řetězech a poté na řemenech. Díky tomuto 

bylo cestování mnohem pohodlnější. V 16. a 17. století byly k vidění krásné zdobené kočáry, 

které se staly symbolem urozenosti a moci.
8
 

 K přepravě také slouţila nosítka. V České republice tuto sluţbu vyuţívala od roku 

1712 šlechta, která měla své vlastní nosítka s nosiči. 

 Fiakr neboli čtyřkolový povoz taţený párem koní. Tyto kočáry pochází z Paříţe a 

jezdily ve velkých městech, u nás prvně v Praze. Byly polootevřené nebo uzavřené. Fiakristé 

byli oblečeni podle poslední módy – cylindr, lakýrky a jelenicové rukavice. Prvním 

                                                             
4 http://www.gamepark.cz/historie_dopravy_od_koni_po_automobily_217920.htm [cit. 2011-02-04] 

5 http://flymag.cz/article.php?id=186 [cit. 2011-02-04] 

6 http://historieletectvi.xf.cz/index1.htm [cit. 2011-02-04] 

7 http://dopravni-letadla.webnode.cz/historie/  [cit. 2011-02-04] 

8 http://www.gamepark.cz/historie_dopravy_od_koni_po_automobily_217920.htm [cit. 2011-02-04] 

http://www.gamepark.cz/historie_dopravy_od_koni_po_automobily_217920.htm
http://flymag.cz/article.php?id=186
http://historieletectvi.xf.cz/index1.htm
http://www.gamepark.cz/historie_dopravy_od_koni_po_automobily_217920.htm
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prostředkem hromadné dopravy byly omnibusy, coţ jsou vozy taţeny koňmi pro více 

cestujících.
9
 

 Rok 1818 se do dějin dopravy zapsal díky vynalezení bicyklu. Původní Draisovo kolo 

nemělo pedály a nazývalo se draisina či drezína. Jiţ ve zmiňovaném roce 1818 si Drais nechal 

patentovat řiditelné otočné přední kolo. Tyto kola stále neměla pedály, k tomuto vybavení 

došlo okolo roku 1861 Pirrem Michauxem, který nazýval tento dopravní prostředek 

vélocipede. Na konci 19. století došlo k rozšíření tzv. vysokých kol. Velmi populární se také 

staly roku 1886 kola pro dva. Počátkem 20. století došlo k vytlačení vysokých kol, která byla 

nahrazena podobným typem současných kol s řetězovým převodem.
10

  

 Dnes velmi oblíbeným koníčkem či sportem jsou kolečkové brusle, málokdo ví, ţe 

první patentované kolečkové brusle z roku 1760 nebyly tehdy populární.  

 Významnou části historie, dopravních prostředků, je vynález automobilu, jehoţ 

historie se začala psát koncem 18. století, kdy došlo k prvním úspěšným pokusům s vozidly 

poháněnými parním strojem. Konstruktéry byli Skot James Watt a Francouz Nicolas Joseph 

Cugnot. První spalovací motor byl zprovozněn ve druhé polovině 19. století. Vývoj dnešních 

automobilů se začal psát roku 1885 v německém Mannheimu v dílně Karla Benze, ten si 

tohoto roku nechal patentovat motorovou tříkolku. Automobily začal také vyrábět Gottlieb 

Daimler a Rudolf Diesel, který se zaslouţil o první vznětový motor. V České republice byl 

zkonstruován první automobil v roce 1897, který byl pojmenován Präsident a sestaven 

v Kopřivnické továrně.
11

 

 Od 20. let 19. století se začíná psát historie ţelezniční dopravy v České republice. V té 

době byly ţeleznice budovány především pro nákladní dopravu. První trať v naší zemi byla 

vybudována a uvedena do provozu v roce 1827, jde o koněspřeţnou ţeleznici České 

Budějovice – Linec. Severní dráha císaře Ferdinanda zahájila na přelomu 30. a 40. let 20. 

století výstavbu parostrojních ţeleznic. Velký rozvoj zaznamenaly ţeleznice mezi lety 1855 – 

                                                             
9 http://www.praguewelcome.cz/cs/sluzby/doprava/historie-dopravy-v-praze/nejstarsi-zpusoby-dopravy.shtml  

   [cit. 2011-02-04] 

10 http://cykloteam.bnpl.sweb.cz/stranky/rady.htm#Jízdní kolo [cit. 2011-02-04] 

11 http://www.zakruta.cz/magazin/ze-sveta-motorismu/899/jaka-je-kratka-historie-vzniku-auta/ [cit. 2011-02-04] 

http://www.praguewelcome.cz/cs/sluzby/doprava/historie-dopravy-v-praze/nejstarsi-zpusoby-dopravy.shtml
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1865, o který se zaslouţily uhelné těţařské společnosti. Byly např. postaveny Ústecko-

teplická dráha, Česká západní dráha a další.
12

 

 Roku 1863 se začínají psát dějiny metra v Londýně, tehdy se jednalo o spojnici dvou 

nádraţí, mezi nimiţ jezdil parní vlak. Podzemní dráhy se postupně začaly objevovat i 

v Evropě, nejprve v Budapešti, Istanbulu, Paříţi a Berlíně.
13

 

 Parou byl také poháněn první motocykl, který byl zkonstruován v roce 1869, o něco 

později, v roce 1885 Gottlieb Daimler představil motocykl poháněný benzínem. První český 

motocykl byl představen Václavem Klementem a Václavem Laurinem v roce 1899.
14

 

 Karl Benz v roce 1895 seznámil svět s prvním autobusem se spalovacím motorem, 

který se dostal do pravidelného linkového provozu o čtyři roky později v Londýně. Jednalo se 

tehdy o nespolehlivá vozidla s malým počtem míst pro cestující (10-20 osob). Vývoj autobusu 

šel rychle kupředu, jiţ roku 1930 uvezl aţ 50 osob a byl poháněn různými palivy. Nyní 

autobusy převládají v městské hromadné dopravě.
15

  

 Za technický výstřelek byla povaţovaná tramvaj, ale dnes si spousta lidí nedokáţe 

ţivot bez tramvaje představit. První tramvaje spatřily světlo světa v 19. století v New Yorku a 

byly taţeny koňmi. Koně byly nahrazeny jiným pohonem, parními tramvajemi a následně 

tramvajemi elektrickými. 

 Za specifické vozidlo lze povaţovat skútr. První skútrem byla Vespa, vyrobena v Itálii 

v továrně Piaggio. K jízdě na sněhu slouţí sněţný skútr, pouţívaný na horách a v arktických 

oblastech, ale také ke sportu.
16

  

 

2.2 Definování dopravy 

 Nezbytnou podmínkou realizace cestovního ruchu představují dopravní služby. Jde o 

sluţby spojené s přemísťováním účastníků cestovního ruchu z místa bydliště do místa 

realizace cestovního ruchu. Na kvalitě dopravních sluţeb do jisté míry závisí spokojenost 

                                                             
12 http://www.budweb.cz/cesky/budejovice/historie/konka.htm [cit. 2011-02-04] 

13 http://tram.rusign.com/cz/metro-eu.htm [cit. 2011-02-04] 

14 http://www.svetovanej.cz/prvni-motocykl-na-svete/ [cit. 2011-02-04] 

15 http://rajmmodel.webnode.cz/x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x/autobus/ [cit. 2011-02-04] 

16 http://www.motorky-golc.cz/historieskutru/ [cit. 2011-02-04] 

http://www.budweb.cz/cesky/budejovice/historie/konka.htm
http://tram.rusign.com/cz/metro-eu.htm
http://rajmmodel.webnode.cz/x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x/autobus/
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účastníků cestovního ruchu. Zásadní význam pro rozvoj cestovního ruchu má dopravní 

infrastruktura.
17

 

Doprava patří v národním hospodářství mezi nejrychleji se rozvíjející sektory. Velký 

rozvoj má však nepříznivé důsledky pro ţivotní prostředí. Dochází ke znečištění ovzduší, 

vody a úbytku orné půdy, díky budování nových silničních uzlů. 

Doprava je záměrné a organizované přemisťování věcí a osob uskutečňované 

dopravními prostředky po dopravních cestách.
18

Tedy pohybování se objektů z místa A do 

místa B. 

Objektem dopravy mohou být osoby, zvířata, předměty, ale také informace či 

energie. Dopravní technologie se skládá z dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a 

organizace dopravy.  

Dopravní infrastruktura je mnoţina propojených strukturálních prvků, která udrţuje 

celou strukturu dopravy pohromadě. Podle Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu se dopravní infrastrukturou rozumí stavby, pozemky a s nimi související 

zařízení např. vodní cesty, letiště.
19

 

 Dopravní prostředek je zpravidla pohyblivý hmotný objekt nebo jiný technický 

soubor, slouţící k přepravě osob a k dopravě materiálu.
 20

 Řidiči dopravních prostředků se na 

pozemních komunikacích musí řídit dopravními značkami. Dopravní značky jsou 

piktogramy, které řídí a regulují silniční provoz. Značky účastníkům silničního provozu něco 

přikazují, zakazují, varují je před nebezpečím nebo změnou úpravy provozu. Dopravní 

prostředky se pohybují po dopravních cestách, coţ jsou prostory určené pro dopravu. 

 Organizace dopravy je velmi důleţitá. Zpracovává opatření, která mají za cíl zlepšit 

dopravu v pohybu, zlepšit stav dopravy v klidu, coţ je parkování a odstavování vozidel, ale 

také umoţnit bezpečnější a efektivnější vyuţívání dopravní sítě.  

 

                                                             
17 INDROVÁ, J. a kolektiv Cestovní ruch (základy). 1. vydání. Praha: Oeconomia, 2007. 120 s. 

    ISBN 978-80-245-1252-5 
18 http://www.uur.cz/images/pap/KapitolaC/2009/C7_DopravniInfrastruktura_20090428.pdf [cit. 2011-02-06] 

19 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/ [cit. 2011-02-06] 

20 PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. Výkladový slovník cestovního ruchu. 1. vydání. Praha: Ministerstvo pro  

    místní rozvoj, 2002. 448 s. ISBN 80-239-0152-4 

http://www.uur.cz/images/pap/KapitolaC/2009/C7_DopravniInfrastruktura_20090428.pdf
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/
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Dopravní telematika
21

 

 Všeobecně je telematika systémově inţenýrský obor, který se zabývá účelným 

vyuţitím a tvorbou informačního prostředí pro homeostatické procesy, (tzn. kompenzace 

rušivých vlivů pro zachování silných procesů dle kritérií např. ekonomika, komfort apod.) 

územních celků, aţ po globální síťová odvětví. 

 Dopravní telematika integruje telekomunikační a informační technologie 

s dopravním inţenýrstvím za podpory dalších oborů např. ekonomika, tak aby se v rámci 

infrastruktury zvýšily efektivita, komfort, výkonnost a bezpečnost dopravy. Dopravní 

telematika slouţí k optimalizaci dopravního systému. Pojem se pro lepší pochopení překládá 

jako inteligentní dopravní sluţby. Význam dopravní telematiky spočívá v nabízení sluţeb 

účastníkům dopravy v několika směrech. Nabízí sluţby pro cestující a řidiče, pro 

provozovatele dopravy, pro správce infrastruktury, pro bezpečnostní a záchranný systém a v 

neposlední řadě pro státní a veřejnou správu. Můţe se jednat aktuální správy na cestách, řízení 

údrţby cest, ekonomika dopravních cest apod. Hlavním cílem dopravní telematiky je 

optimalizace procesů v regionu a jeho napojení na vyšší celky. 

 Doprava je zajišťována různými dopravními prostředky: vlakem, tramvají, autobusem 

či metrem. Systém, který zahrnuje více druhů dopravy, se nazývá integrovaný dopravní 

systém
22

. Jde o systém dopravní obsluhy určitého uceleného území dopravou zahrnující více 

druhů dopravy (např. regionální, městskou atd.) nebo linky více dopravců, jestliţe jsou 

cestující v rámci tohoto systému přepravováni podle jednotlivých přepravních a tarifních 

podmínek.  

 

2.3 Druhy dopravy 

V současné době existuje mnoho druhů dopravy. Některé jsou spojeny se záţitkem a 

jiné s kaţdodenní cestou do práce. Dopravu členíme podle různých hledisek. Nejčastěji se 

člení podle druhu dopravní cesty. Rozlišujeme silniční, kolejovou, leteckou, vodní, potrubní, 

lanovkovou, telekomunikační – přeprava informací, přepravu elektrické energie, pasovou a 

kosmickou dopravu. 

                                                             
21 http://www.lt.fd.cvut.cz/its/rok_2001/definice.htm [cit. 2011-02-06] 

22 http://www.slovnikdopravy.cz/list.php?termq=integrovan%C3%BD+dopravn%C3%AD+syst%C3%A9m&l= 

cs&o= [cit. 2011-02-06] 

http://www.lt.fd.cvut.cz/its/rok_2001/definice.htm
http://www.slovnikdopravy.cz/list.php?termq=integrovan%C3%BD+dopravn%C3%AD+syst%C3%A9m&l=%20cs&o
http://www.slovnikdopravy.cz/list.php?termq=integrovan%C3%BD+dopravn%C3%AD+syst%C3%A9m&l=%20cs&o
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Podle veřejné přístupnosti lze dopravu rozdělit na veřejnou a neveřejnou. Veřejnou 

dopravu mohou vyuţít všichni lidé. Prostředky veřejné dopravy jsou např. autobusy, 

taxisluţby a tramvaje. Neveřejnou dopravou rozumíme pouţívání soukromých dopravních 

prostředků, ve většině případů automobilů nebo motocyklů. Lze zde také začlenit pronájem 

např. letadla pro soukromé účely, v tomto případě se taktéţ jedná o neveřejnou dopravu. 

 Další členění dopravy je podle území na vnitrostátní, regionální, městskou a 

mezinárodní. Vnitrostátní doprava je přeprava osob nebo zboţí v rámci republiky. 

Regionální přeprava funguje v rámci hromadné dopravy, vlakového či autobusového spojení 

v krajích. Je veřejným zájmem a provozovaná na regionálních nebo celostátních drahách, 

které nepřesahují hranice regionu. (vyššího územního samosprávního celku).
23

 

Mezinárodní doprava je jízda dopravním prostředkem, při níţ leţí výchozí a cílové 

místo ve dvou různých státech, bez průjezdu nebo s průjezdem jedním a více členskými státy 

EU, nebo jednou či více třetími zeměmi.
24

 

 

2.3.1 Pěší turistika a cykloturistika 

 Pěší turistika je nespolehlivější v přepravě z jednoho místa na druhé. Člověk se 

spoléhá sám na sebe, není omezen časem ani finančními prostředky. Pěší turistika je 

povaţována za individuální, ale nyní se setkáváme se skupinkami turistů, kteří navštěvují naše 

okolí. Turistiku všeobecně chápeme jako zájmovou činnost, která spočívá v krátkodobém 

cestování a poznávání krajiny, lidí, zvyků a památek. V České republice je turistika velmi 

oblíbená a rozšířená. Zaujímá velmi důleţité místo v průmyslu cestovního ruchu. Klub 

českých turistů udrţuje hustou síť turistických stezek a zároveň zakládá nové stezky.  

 Cykloturistika vznikla o pár let později neţ pěší turistika. Cykloturistika je druhem 

turistiky provozována na jízdním kole. Kolo je povaţováno za základní vynález v dějinách 

lidstva, díky němuţ vznikly dopravní prostředky. Jízdní kolo řadíme mezi jednostopé vozidlo 

poháněné lidskou silou. Slouţí převáţně ke sportování a zřídka k dopravě např. do práce. 

Vznik různých sdruţení, stojí za budováním cyklostezek a cyklotras po celé republice. Trasa 

                                                             
23 Studijní materiály Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov 

24 http://www.slovnikdopravy.cz/list.php?termq=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+silni%C4%8Dn%C3%AD 

+doprava  &l=cs&o= [cit. 2011-02-06] 

http://www.slovnikdopravy.cz/list.php?termq=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+silni%C4%8Dn%C3%AD%20+doprava%20%20&l
http://www.slovnikdopravy.cz/list.php?termq=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+silni%C4%8Dn%C3%AD%20+doprava%20%20&l
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pro cyklisty označená orientačním dopravním či turistickým značením se nazývá cyklotrasa 

nebo cyklistická trasa. Pozemní komunikace nebo její jízdní pás vyhrazen dopravní značkou, 

která značí jízdu na kole, je tedy určena jen pro cyklistickou dopravu, nese název stezka pro 

cyklisty.
25

  

 

2.3.2 Silniční doprava 

 Silniční doprava je nejstarším druhem dopravy a poměrně silně rozšířena. Jedná se o 

dopravu, při níţ je zajištěno přemísťování osob (osobní doprava) a věcí (nákladní doprava) 

silničními vozidly, i přemísťování vozidel samotných po pozemních komunikacích, volném 

terénu a dopravních plochách. Často je kombinovaná s jiným druhem dopravy např. leteckou 

nebo ţelezniční dopravou. Nákladní dopravou rozumíme přemísťování různých věcí, 

v různých objemech a čase za pouţití dopravního prostředku a příslušných technologií. 

Osobní doprava je druhem dopravy, který slouţí k přepravě osob v dopravních prostředcích 

(např. auto, autobus, tramvaj).
26

  

 Cestující získá oprávnění k přepravě, pokud si zakoupí jízdní doklad, kterým je 

jízdenka. Jízdenku lze zakoupit přímo u řidiče, v automatech, na vlakových nádraţích, 

v cestovních kancelářích, v prodejních místech dopravců, přes internet nebo v městských 

informačních centrech. V současnosti je velmi oblíbený nový druh jízdenky, a to 

elektronická jízdenka. Jízdenku cestující obdrţí elektronickým přenosem a plní funkci 

klasické papírové jízdenky. Tato jízdenka obsahuje kód, kterým se ověřuje pravost jízdenky 

při kontrole. Rozlišujeme několik druhů jízdenek. Z hlediska územní platnosti rozlišujeme 

zónovou nebo oblastní, traťovou nebo linkovou a síťovou jízdenku. Zónová nebo oblastní 

jízdenka platí v určitém pásmu nebo zóně, nebo v mnoţině pásem či zón. Traťovou nebo 

linkovou jízdenku vyuţíváme při dopravě na určité trati, lince nebo jejich mnoţině. Síťová 

jízdenka platí pro vymezenou dopravní síť. Můţe se jednat o síť jednoho dopravce, nebo o síť 

integrované dopravy, kterou zajišťují dva a více dopravců, a zároveň vícero druhy dopravy. 

Z hlediska přestupnosti a počtu jízd je to nepřestupní, přestupní jízdenka a jízdenka pro 

stanovený počet jízd. Nepřestupní jízdenka je platná pouze pro jednu jízdu jedním dopravním 

prostředkem. Přestupní jízdenku mohou cestující vyuţít buďto pro jednu cestu, nebo pro 

                                                             
25 http://www.slovnikdopravy.cz/list.php?termq=cyklostezka&l=cs&o= [cit. 2011-02-06] 

26 Studijní materiály Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov 
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libovolné cestování ve stanovené oblasti, přičemţ přepravní podmínky a tarif pro dobu 

platnosti jízdenky určí, při jakých podmínkách smí cestující přestupovat. Zpáteční jízdenka je 

nejběţnějším typem jízdenek, které jsou stanoveny na určitý počet jízd. Tarif je cenový 

sazebník jízdného, je zveřejněn v jízdních řádech, zastávkách i ve vozidlech. Smluvní 

přepravní podmínky jsou práva a povinnosti vyhlášené dopravcem, které musí být 

dodrţovány, jak ze strany cestujícího, tak ze strany dopravce.  

 Dále dělíme jízdenky podle časové platnosti, na jízdenky: s neomezenou platností, 

s vymezeným obdobím platnosti a s vymezenou dobou platnosti. Jízdenka s neomezenou 

platností je nepřímo omezená charakterem jízdenky. Jízdenky vydané na určitý kalendářní 

měsíc, čtvrtletí, rok či jiné období uvedená na jízdence se nazývají jízdenky s vymezeným 

obdobím platnosti. Pokud se doba platnosti počítá od doby vydání jízdního dokladu nebo od 

okamţiku jeho označení zakoupené např. v automatu, jsou tyto jízdenky s vymezenou dobou 

platnosti.
 27

 Cestující mohou vyuţívat řadu slev, ke kterým potřebují slevové průkazy. 

Slevové jízdenky jsou např. v rámci ODIS: ţákovské, studentské, poloviční pro děti do 

patnácti let, důchodcovské a slevy na průkazy ZTP či ZTP/P. 

Dalším dokladem je místenka, opravňující cestujícího k obsazení příslušného místa ve 

zvoleném dopravním prostředku. Jde o určité zabezpečení místa, na určité trase a ve vybraný 

čas.  

 Tento druh dopravy má na území České republiky velmi dlouhou a zajímavou historii. 

Jiţ v 9. století se na našem území začaly budovat silnice, které se nazývaly stezkami. Jednalo 

se např. o Jantarovou či Zlatou stezku. Tyto silnice slouţily především obchodníkům. 

Počátkem 10. století se na těchto silnicích objevovaly jednoduché vozy taţené koňmi. Silnice 

tedy musely být zpevňovány a udrţovány, aby vyhovovaly provozu. Rozmach silniční 

dopravy přispěl také k budování mostů přes řeky. Přes močály se začaly budovat silnice na 

kládách. Výstavby a údrţby se staly drahou záleţitostí, a tak se začalo vybírat clo a mýtné. 

Mýtné obchodníci platili za pouţití silnic a clo za přepravu zboţí, tyto poplatky mířily do 

královské pokladny. V takovéto podobě se silniční doprava udrţela na našem území do 14. 

století.  

 K největšímu rozvoji silniční dopravy na našem území dochází za vlády Karla IV. 

(doba vlády: 1346 - 1378). O tento rozvoj se přímo zaslouţil sám Karel IV., který si 

                                                             
27 Studijní materiály Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov 
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uvědomoval, ţe silniční síť přiláká na území obchodníky. Obchodníci, tak přispívali k rozvoji 

řemesel a zemědělství. Tehdejší silniční síť se také zaslouţila o rozvoj umění a vzdělanosti, 

protoţe k nám cestovali umělci a vzdělaní lidé.  

 Husitská doba, tedy 1. polovina 15. století, znamenala, pro vybudovanou silniční síť 

Karlem IV., zkázu. Na území se pořád bojovalo a nepřátelé si ničili cesty i mosty, a tak 

znemoţnili protivníkům pohyb na své území. Silnice nebyly bezpečné, válčící strany okrádaly 

kupce a pocestné.  

 Po skončení doby Husitství, byla doprava ve velmi špatném stavu. O silnice se nikdo 

nestaral a nestavěly se nové silnice. V 16. století se situace v silniční dopravě začala 

zlepšovat, však 17. století s sebou přineslo třicetiletou válku a silnice byly ještě v horším 

stavu, neţ za doby husitské. V 18. století došlo k novému vybudování silnic např. z Brna do 

Opavy přes Olomouc. Nově postavené silnice byly kamenné se štěrkovým povrchem. 

 S nástupem průmyslové revoluce na počátku 19. století dochází k velkému rozvoji 

silniční dopravy. O velký rozmach se postaraly nově zaloţené továrny, které potřebovaly 

nakoupit suroviny pro výrobu a rychle prodat své výrobky. V polovině 19. století byla silniční 

síť tak hustá, ţe naše země zaujímala 4. místo v Evropě. V dalších letech se síť zdokonalovala 

a zvyšovala se její kvalita.
28

  

 

Dálniční a silniční síť v České republice 

 V současné době je Česká republika a celý svět propleten silničními a dálničními 

sítěmi. Česká republika má k 1. lednu 2011 k dispozici silniční síť o délce 55 751,9 km. Jak 

můţeme vidět na obrázku 2.3.1, z toho 34 128,6 km jsou silnice III. třídy, coţ představuje 

celých 61% z celkových kilometrů silniční sítě. Silnice II. třídy se rozprostírají na 14 634,8 

km (26%), silnice I. třídy na 5 832,3 km (11%), rychlostní silnice zaujímají 422,3 km (1%) a 

dálnice 733,9 km (1%). Nejniţší počet kilometrů mají rychlostní silnice. Nejdelší silniční síť 

v České republice vlastní Středočeský kraj s 9 637,0 km (k 1. 1. 2011).
29

  

                                                             
28 JELEN, J. Doprava kolem nás. 1. vydání. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1974. 226 s.  

    ISBN 31-040-74 05-94 

29 http://www.rsd.cz/sdb_intranet/sdb/download/prehledy107_cr.pdf [cit. 2011-02-07] 

http://www.rsd.cz/sdb_intranet/sdb/download/prehledy107_cr.pdf
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      Obrázek č. 1: Délka silniční sítě v České republice 

 

 Na území Česka vede 7 dálnic a 29 rychlostních silnic. Nejznámější dálnicí je dálnice 

D1 (Brněnská dálnice), je naší nejstarší i nejdelší dálnicí, a zároveň nejdůleţitější dálniční 

tepnou země. Málokdo ví, ţe tato dálnice se začala stavět jiţ v roce 1939, tedy na začátku     

2. světové války. Dálnice vede přes celou republiku, Praha - Brno – Vyškov – Kroměříţ – 

Přerov – Hranice – Ostrava – Bohumín – Věřňovice – Polsko. Některé úseky dálnice jsou 

stále ve výstavbě nebo se rekonstruují.
30

  

 Za pouţití dálnic se v naší zemi platí poplatky, rozděleny na dvě skupiny podle 

hmotnosti vozidla. Pro vozidla do 3,5 tun se jedná o dálniční kupóny neboli dálniční známky. 

Dálniční známky lze zakoupit na poštách a především na benzínových stanicích. V České 

republice rozlišujeme tři druhy známek: roční, měsíční a desetidenní. Po ukončení platnosti 

musí řidič známku odstranit z čelního skla, aby nedošlo k nedorozumění mezi ním a policií. 

Vozidla nad 3,5 tuny platí tzv. elektronické mýtné. Ty vozidla, která podléhají placení 

mýtného, jsou povinně vybavena elektronickým zařízením tzv. jednotkou premid, 

komunikující s mýtným systémem. Na rozdíl od dálničních známek, se mýtné platí podle 

počtu ujetých kilometrů, vozidla nemají ţádná označení o zaplacení mýtného. Tento poplatek 

uhradí majitel vozidla aţ posléze. Sazba za pouţití 1 km zpoplatněné komunikace je 

stanovena Nařízením vlády ČR č. 484/2006 Sb.
31

 

 Česká republika je členem Evropské unie a 21. prosince 2007 vstoupila do 

Schengenského prostoru. Jde o území většiny evropských států, ve kterém mohou osoby, 

                                                             
30 http://dalnice-silnice.cz/CZ.htm [cit. 2011-02-07] 

31 http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Silnice+dalnice+mosty/mytne/mytne.htm [cit. 2011-02-07] 
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ţijící v členských státech EU, překračovat hranice, aniţ by byly kontrolovány na hraničních 

přechodech. 

 

Dopravní prostředky v silniční dopravě 

 Dnes se k silniční dopravě pouţívají kolová vozidla, coţ je osobní i nákladní 

automobil, autobus, trolejbus, motocykl a jízdní kola.  

 

 Automobil 

Jedná se o dvoustopé silniční motorové vozidlo, slouţící k přepravě. Rozeznáváme 

osobní a nákladní automobily. Výroba automobilů má dlouhou a bohatou historii. Tento 

dopravní prostředek, je nejrozšířenějším dopravním prostředkem na celém světě. Lidé zvyšují 

své nároky na pohodlí a dopřávají si pohodlné cestování. Dnešní osobní automobily mají 

všemoţná vybavení, od elektrického ovládání oken, přes automatickou převodovku aţ 

k dovednosti samoparkování. Technický pokrok v dopravě a ve výrobě automobilů jde rychle 

kupředu, výrobci se předhání v nových modelech a řadách své značky.  

 Nákladní automobily jsou typem uţitkových vozidel a slouţí především k přepravě 

uţitečného nákladu. Automobily rozlišujeme podle nosnosti. Existují automobily s malou 

nosností jen do několika tun nebo kamiony s návěsy, které uvezou několik desítek tun. Mezi 

uţitkové automobily také řadíme dodávky a pick-upy do 3,5 tun, jsou vyuţívány především 

k přepravě menších nákladů.
32

  

 

 Autobus 

Autobusem rozumíme vozidlo určené pro přepravu osob a jejich zavazadel, které má 

více neţ 9 míst k sezení. Autobus je motorové vozidlo určené pro přepravu většího počtu osob 

po silnici.
 33

 Jsou vyuţívaný v městské hromadné dopravě nebo k různým zájezdům či 

výletům. Pravidelné linkové autobusy jezdí podle jízdních řádů v městech nebo mimo ně. 

Autobusy spadají do mezinárodní dopravy, kdy jsou především vyuţívány cestovními 

                                                             
32 http://www.slovnikdopravy.cz/list.php?termq=n%C3%A1kladn%C3%AD+automobil&l=cs&o=  

    [cit. 2011-02-07] 

33 http://rajmmodel.webnode.cz/x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x/autobus/ [cit. 2011-02-07] 
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kancelářemi k přepravě turistů z naší země do zahraničí. Autobusy jsou luxusně vybaveny, tak 

aby měli cestující, co největší pohodlí. Mezi základní vybavení autobusů patří klimatizace a 

WC.  

 

 Trolejbus 

Je podobným dopravním prostředkem městské hromadné dopravy jako autobus. Jedná 

se o specifický hromadný dopravní prostředek. Jde o silniční a zároveň dráţní vozidlo. 

Trolejbus je poháněn elektromotorem, k jehoţ pohonu je zapotřebí elektrický proud, který je 

přiváděný pomocí dvou tyčových sběračů z vrchního trolejového vedení. Trolejbusy jezdí 

v kaţdém větším městě a jeho nejbliţším okolí, podle jízdních řádů.  

Nevýhodou trolejbusu je závislost na trolejovém vedení a elektrickém proudu. Naopak 

velkou výhodou se stala ekologičnost.
34

 

 

 Motocykl 

Motocykl řadíme mezi dvojkolové silniční vozidlo poháněné motorem. Rozlišuje se 

mnoho kategorií motocyklu např. malý, lehký či skútr. Slouţí k rychlé přepravě jednoho nebo 

dvou cestujících.
35

 

 

 Jízdní kolo 

Jízdní kolo je jednostopé vozidlo, poháněné lidskou sílou.
36

 V dnešní době pouţívá 

kolo k přepravě např. do práce nebo obchodu, jen zlomek lidstva. Převáţná většina dá 

přednost pohodlnějšímu vozidlu jako je např. automobil nebo autobus. Jízdní kolo je dnes 

vyuţíváno ke sportování, buďto závodní anebo rekreační cyklistika. V posledních letech byly 

vybudovány cyklistické stezky ve městech, lesích, parcích i v chráněných krajinných 

oblastech. Cyklistika se stala trendem moderní doby. Existuje mnoho obchodů a výrobců, 

                                                             
34 http://rajmmodel.webnode.cz/x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x/trolejbus/ [cit. 2011-02-07] 

35 http://www.slovnikdopravy.cz/list.php?termq=motocykl&l=cs&o= [cit. 2011-02-07] 

36 http://www.slovnikdopravy.cz/list.php?termq=j%C3%ADzdn%C3%AD+kolo&l=cs&o= [cit. 2011-02-07] 

http://rajmmodel.webnode.cz/x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x/trolejbus/
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kteří se na tuto oblast zaměřují a nabízejí svým klientům nespočet různých produktů 

související s cyklistikou.  

 

 Rozlišujeme individuální a hromadnou silniční dopravu. Individuální silniční doprava 

je provozována lidmi samostatně v dopravním prostředku např. doprava automobilem, 

motocyklem. Hromadná doprava probíhá v dopravních prostředcích jako je autobus, tramvaj 

či letadlo. Městskou hromadnou dopravou se budeme zabývat v další podkapitole.  

Silniční doprava patří k nákladným způsobům dopravy, jak finančně, tak energeticky. 

Je pravdou, ţe se osobní automobily dostanou do hůře dostupných míst, kde nevedou 

ţeleznice, jsou rychlá a flexibilní. Na druhé straně mají motorová vozidla, zvláště automobily 

(osobní i nákladní), své zápory. A to především v oblasti ţivotního prostředí. Silniční doprava 

produkuje mnoho škodlivých emisí a v zimním období zasolování půdy a podzemních vod. 

Tato doprava patří k nejnebezpečnějším druhům.  

 Den co den, umírají na silnicích lidé. Jedná se o řidiče samotné, spolujezdce, chodce, 

ale také o malé děti. Stává se tradicí, ţe řidiči z místa nehody ujíţdí a vyhýbají se trestné 

odpovědnosti za spáchaný trestný čin. Rok od roku narůstá počet nehod na českých i 

zahraničních silnicích. Loni se stalo 5 015 automobilových nehod pod vlivem alkoholu, v roce 

2009 o 710 nehod méně. Na základě těchto skutečností byly přijatá ochranná opatření, ale i 

přesto stále nehody přibývají.
37

  

 Událost, při níţ dojde ke zranění nebo usmrcení osoby nebo ke škodě na majetku 

v souvislosti s provozem silničního vozidla v pohybu, je dopravní nehoda. Příčiny nehod 

jsou stále stejné: vysoká rychlost, alkohol, nepozornost atd.
38

 

 I poslední čísla zveřejněná Policií ČR, v níţe zobrazeném grafu, ukazují zvyšující se 

počet nehod. V prvních měsících letošního roku (leden aţ únor) bylo zaznamenáno celkem 

10 453 nehod. Nejvíce řidiči bourali v hlavním městě (2 262 nehod) a Středočeském kraji 

(1 408 nehod). Naopak nejméně v Karlovarském (215 nehod) a Zlínském kraji (230 nehod).
39

  

                                                             
37 http://jdvm.msquare.cz/cz/s486/Rozcestnik/c7311-Aktuality/n687-Aktualizace-dat-o-nehodach-v-silnicnim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

provozu [cit. 2011-02-07] 

38 http://www.slovnikdopravy.cz/list.php?termq=dopravn%C3%AD+nehoda&l=cs&o= [cit. 2011-02-07] 

39 http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx [cit. 2011-03-20] 

http://www.slovnikdopravy.cz/list.php?termq=dopravn%C3%AD+nehoda&l=cs&o
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx
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         Obrázek č. 2: Počet nehod v jednotlivých krajích v období leden – únor 2011 

 S rostoucí úrovní ţivotního standardu přibývá na celém světě automobilů, v němţ 

jezdí jeden člověk, rostou poţadavky na větší počet parkovacích míst. V městech se stavějí 

vysoké parkovací budovy, protoţe nejsou volná místa ke stavbě klasických parkovišť. 

Parkoviště mohou být placená nebo neplacená, záleţí na rozhodnutí města.  

 

2.3.3 Kolejová doprava  

 Kolejová doprava je druhem dráţní dopravy, můţe být pozemní nebo podzemní. 

Koleje vedou kolejová vozidla po pevné dráze. Mezi druhy kolejové dopravy patří ţelezniční 

doprava, metro a tramvajová doprava. Vlak, metro a tramvaj jsou obvykle součástí městské 

hromadné dopravy.  

 Městská hromadná doprava je systémem linek osobní veřejné dopravy. Systém 

slouţí k zabezpečení dopravní obsluhy na území měst. Města mají vytvořený vlastní 

integrovaný dopravní systém s jednotnými přepravními a tarifními podmínkami. Linky 

v rámci integrovaného systému jsou dotované městem. Linky mimo tento systém mají své 

vlastní podmínky a nejsou dotovány městem. Svým způsobem jsou součástí městské 

hromadné dopravy. Systémy zahrnují autobusovou, tramvajovou i trolejbusovou dopravu. Ve 

velkých městech mohou být součásti také metro a městská či příměstská ţeleznice. 

V současnosti ve vybraných krajích České republiky je snahou propojit regionální dopravu 

s městskou. Tímto má být dosaţeno zmenšení rozdílu mezi těmito druhy dopravy. Propojením 
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je integrovaný dopravní systém (IDS). Městská hromadná doprava je provázána 

nehromadnou, meziměstskou a příměstskou dopravou. Nejvýznamnější přepravní uzly 

hromadné dopravy jsou zřízeny u vlakového či autobusového nádraţí, letišť a přístavů. 

V těsné blízkosti přepravních uzlů existují taxisluţby a parkoviště.
40

  

 Hromadná doprava má oproti automobilové dopravě výhody v některých oblastech. 

První oblastí je ţivotní prostředí, kolejová doprava má relativně nízkou míru podílu 

znečištění, hluku a prostoru. Velikým pozitivem je také dostupnost všem dětem, starším lidem 

a méně majetným. Nevýhodou je nízká rychlost a dlouhá doba přepravy. V některých 

oblastech s nízkou hustotou osídlení, nemusí být dostatečné zabezpečení přepravy ve 

večerních hodinách či o svátcích a víkendech. 

 V městské hromadné dopravě jezdí dopravní prostředky (autobus, trolejbus, tramvaj a 

metro) podle tzv. jízdních řadů. Jízdní řád představuje dokument, který popisuje, kam a kdy 

jezdí dopravní spoje na určité lince, trati, síti nebo oblasti. Dále můţe obsahovat časový plán 

jednotlivé jízdy. Rozlišujeme vícero druhů jízdních řádů: linkový, ten je typický pro 

meziměstskou dopravu. Obsahuje časový údaj o odjezdu, kdy daný spoj jede a nejede, a 

značky popisující druh vozidla. Dále je to traťový jízdní řád, ten je pouţíván převáţně 

v ţelezniční dopravě, je velmi podobný linkovému jízdnímu řádu, obsahuje i spoje různých 

dopravců, osobní i nákladní dopravu i rychlíky. Časový sled různých linek, různých dopravců 

i různých druhů dopravy v jedné dopravní relaci je označován jako souhrnný jízdní řád. 

Městská hromadná doprava vyuţívá tzv. zastávkový (staniční) jízdní řád, jde o přehled 

příjezdů a odjezdů linek z dané zastávky. Jako pracovní pomůcka řidiče nebo strojvedoucímu 

slouţí vozový (vlakový) jízdní řád, obsahující údaje o jízdách konkrétních vozidel nebo 

vlaku. Moderní vozidla uţ mají řád v palubním počítači. Cestující si mohou zakoupit oblastní 

jízdní řády, jeţ jsou vydávány v kniţní nebo sešitové podobě určitých regionálních a 

městských dopravních síti. Obsahují traťové i linkové jízdní řády. Nejmodernější způsob, jak 

si v současnosti zjistit odjezd autobusu nebo vlaku je přes elektronický jízdní řád. V České 

republice jej představuje systém IDOS. U těchto jízdních řádů má cestující moţnost vyuţít 

vyhledávač spojení.
41

  

 V České republice je městská hromadná doprava tvořena metrem v Praze, třinácti 

trolejbusovými, sedmi tramvajovými a mnoha autobusovými provozy.  

                                                             
40 http://www.drdla.wz.cz/skripta/4.pdf [cit. 2011-03-10] 

41 Studijní materiály Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov 

http://www.drdla.wz.cz/skripta/4.pdf
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 Metro v České republice nalezneme jen v Praze. Metro jezdí po trase v podzemních 

tunelech, jen ojediněle nad zemí. Smí se tak pohybovat nezávisle na provozu jiných silničních 

prostředků. Nejmodernější metro v Evropě nalezneme v Paříţi, linka 14, která je dlouhá 7 

km.
42

  

 Tramvajová doprava patří k městské hromadné dopravě. První tramvaj v České 

republice byla zřízena v Brně roku 1869. Dříve jezdily parní tramvaje, dnes mají zpravidla 

elektrický pohon. Tramvaje jezdí ve větších městech, jako je Praha, Brno či Ostrava. Oproti 

autobusu mají větší přepravní kapacitu, větší náklady na provozní podmínky, a také jsou 

hlučnější, neţ autobusy. 

Mezi nejrozšířenější druh kolejové dopravy patří železniční doprava, jejíţ historie se 

začala psát od 20. let 19. století. Primárním důvodem pro budování ţeleznic, byla přeprava 

zboţí. Ţeleznice budovaly střídavě komerční subjekty i státní investice. 

 První ţelezniční tratí se v Česku stala koněspřeţná ţeleznice České Budějovice – 

Linec, jejíţ první část byla uvedena do provozu v září roku 1827. Další koněspřeţnou 

ţeleznicí byla od roku 1830 Lánská koněspřeţka. Tyto dvě ţeleznice jsou nejstarší veřejné 

ţeleznice v kontinentální Evropě. Na přelomu 30. a 40. let 19. století zahájila soukromá 

společnost Severní dráha císaře Ferdinanda stavbu parostrojních ţeleznic. V roce 1839 byl 

zprovozněn úsek Vídeň – Břeclav a v dalších letech se počet parostrojních ţeleznic zvyšoval. 

Stát se do budování ţeleznic pustil v roce 1841 a to po pruském vzoru, ředitelství státních 

drah bylo ve Vídni. Od roku 1845 byly postupně zprovozněny tratě v Čechách a na Moravě. 

Roku 1854 stát výstavbu ţeleznic zastavil, protoţe neměl k dispozici peníze ve státní 

pokladně. Postavené ţeleznice prodal soukromé společnosti Společnost státní dráhy, jeţ byla 

ovládána francouzským kapitálem.
43

 

 Díky vydání koncesního zákona, došlo k budování hlavních tratí, financované 

soukromým kapitálem. Uhelné těţařské společnosti stály za první výstavbou ţeleznic 

financované soukromým kapitálem.  

 Ţelezniční doprava se provozuje na ţelezniční dráze a dopravním prostředkem je vlak. 

Vlakem rozumíme podle dráţních předpisů skupinu (souprav) spojených dráţních vozidel, 

                                                             
42 http://info-koktejl.cz/komentare-rozhovory/zajimavosti/metro-aneb-co-jste-mozna-nevedeli-o-podzemni-  

    draze/ [cit. 2011-03-20] 

43 Propagační a informační materiály  GO a REGIONTOUR Brno 2011 

http://info-koktejl.cz/komentare-rozhovory/zajimavosti/metro-aneb-co-jste-mozna-nevedeli-o-podzemni-


26 
 

z nichţ alespoň jedno je hnací respektive trakční, opatřená předepsanými návěstmi (např. 

začátek a konec vlaku) a vlakovým doprovodem (tzv. vlakové náleţitosti) a jedoucí podle 

jízdního řádu nebo podle pokynů osoby odborné způsobilé k řízení dráţní dopravy (např. 

výpravčího nebo dispečera) nebo samotné dráţní vozidlo s vlastním pohonem. Cestující mají 

moţnost cestovat první nebo druhou třídou, se zavazadly a jízdními koly.
44

  

 Ţelezniční dopravu dělíme na osobní a nákladní. Osobní dopravou rozumíme přepravu 

osob za práci, rekreaci či poznáním. Nákladní doprava se zabývá přepravou velkých 

objemných nákladů např. automobilů, uhlí, dřeva apod. 

 Provozovatelem většiny osobních vlaků jsou České dráhy a.s. Nejsou však jedinými 

provozovateli ţelezniční dopravy v České republice. České dráhy a.s. vznikly v roce 2003, 

kdy byla původní státní organizace České dráhy rozdělena na České dráhy a.s. a státní 

organizaci Správu ţelezniční dopravní cesty. Od roku 2003 jsou všechny tratě v majetku státu 

spravovány Správou ţelezniční dopravní cesty, předtím byly tratě ve správě Českých drah. 

Správa má několik provozovatelů, mezi které patří České dráhy a.s., společnost OKD, 

Doprava, která provozuje trať Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem a společnost 

Viamont, která je provozovatelem tratě Trutnov – Svoboda nad Úpou a Sokolov – Kraslice. 

Všechny celostátní a velký počet regionálních tratí zajisťuje Správa ţelezniční dopravní cesty, 

a to od roku 2008. 

 Existují také tratě, které nejsou majetkem státu. Mezi tyto tratě patří: trať Česká 

Kamenice – Kamenický Šenov ve správě KŢC s.r.o., dále tzv. Ţeleznice Desná, coţ je trať 

Šumperk – Kouty nad Desnou, jejímţ provozovatelem je stavební firma SART. 

Jindřichohradecké místní dráhy jsou provozovatelem a zároveň vlastníkem dvou 

úzkokolejných tratí u Jindřichova Hradce.
45

 

 Ţelezniční stanic a zastávek je v České republice celkem 2 832, v součtu jsou zahrnuty 

i stanice bez pravidelné osobní dopravy, bez provozu nebo jen stanice pro nákladní dopravu. 

Tímto číslem se Česká republika řadí k nejhustějším sítím v Evropě. Podle jízdního řádu 

Českých drah a.s. je denní průměrný počet spojů 7654, z toho je 107 vlaků kategorií EC, EN, 

                                                             
44 http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/29442/1/TomiskaR_Aplikace%20pro%20prohlizeni_KG_2008.pdf  

    [cit. 2011-03-20] 

45 http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/historie/-700/ [cit. 2011-03-20] 

http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/29442/1/TomiskaR_Aplikace%20pro%20prohlizeni_KG_2008.pdf
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EX, IC, SC, dále 222 spěšných vlaků, 429 rychlíků a 6 305 osobních vlaků. České dráhy a.s. 

jsou dlouhodobě řazeny k deseti nejvýznamnějším evropským ţelezničním společnostem.  

 V současné době probíhá obnova vozové parku a modernizace tratí, tak aby mohla 

česká ţelezniční doprava konkurovat dopravě v Evropské unii. V roce 2010 jezdily vlaky po 

7 684 km jednokolejných tratích a na 1 894 km dvoukolejných a vícekolejných tratí. 

Dohromady to činí 9 578 km, coţ je více neţ v roce 2009, kdy bylo k dispozici 9 513 km tratí. 

Během roku 2010 vstoupla také přeprava osob a věcí, bylo přepraveno 122 003 000 osob a 

60 927 000 tun věcí.
46

  

 Velká pozornost je věnována nehodovosti na ţelezničních přejezdech, i kdyţ jsou 

některé přejezdy zabezpečeny, stále přibývá počet nehod, zraněných i usmrcených osob. I 

přes výzvy Ministerstva dopravy, Dráţní inspekce a Správy ţelezničních dopravní cesty se 

nehodovost nesniţuje, ale naopak stoupá. Dráţní inspekce zaevidovala v roce 2009 227 nehod 

na ţelezničních přejezdech a o necelý rok později v listopadu 2010 jiţ 236. O hrozivých 23% 

stoupl počet zraněných z 85 na 105 osob. Oproti roku 2009 zahynulo v minulém roce více 

osob, a to 40, tyto osoby zemřely ve většině případů na zabezpečených přejezdech 

zabezpečovacím zařízením s výstraţnými světly, na coţ upozornil mluvčí SŢDC. V České 

republice existuje 8 300 ţelezničních přejezdů, ale ne všechny jsou zabezpečeny závorami, 

coţ by vyţadovalo velké investice, které nejsou v současnosti reálné.
47

  

 České dráhy a. s. pořádají kaţdoročně zajímavé akce, jak pro děti, tak pro dospělé. 

Jedná se např. o výjimečné jízdy parními vlaky, prohlídky historických vagónu v různých 

vlakových stanicích apod.  

 Ţelezniční společnost Tanvald provozuje jedinou ozubnicovou dráhu v České 

republice, kterou je tzv. kořenovská Zubačka. Trať vede téměř na hřeben Jizerských hor a 

spojuje je s Krkonošemi, začátek trati je v Tanvaldu přes Kořenov do Harrachova. Ţelezniční 

trať byla v roce 1992, Ministerstvem kultury ČR, prohlášena za kulturní památku. Společnost 

Tanvald pořádá na trati ročně mnoho akcí, např. Den dětí na zubačce, Zubačkou za 

Krakonošem apod.
48

  

                                                             
46 http://www.cd.cz/infoservis/-3540/ [cit. 2011-03-20] 

47 http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/nehodovost-prejezdy.html [cit. 2011-03-20] 

48 http://www.zubacka.cz/o_trati/20050315_historie_trati/index.htm [cit. 2011-03-20] 

http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/nehodovost-prejezdy.html
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 Nákladní ţelezniční dopravu převáţně zajišťuje ČD Cargo a.s. Dalšími dopravci jsou 

např. Unipetrol doprava, s.r.o.; VAGON KOMERC SPEED, spol. s.r.o. a další. Dopravci 

zajišťují přepravu nadměrného zboţí, dřeva, obilí, stavebních hmot a nebezpečného zboţí.  

 

2.3.4 Letecká doprava 

 Letecká doprava je povaţována za velmi rychlý a bezpečný způsob přepravy. 

V posledních letech se stala velmi oblíbeným druhem dopravy na celém světě. Jde o pohodlný 

způsob přepravy mezi dvěma destinacemi, které jsou od sebe vzdálené několik tisíc 

kilometrů.  

 Rozlišujeme civilní a vojenské letectví. Podle zákona č. 439/2006 Sb., o civilním 

letectví, je civilní letectví chápáno jako provozování leteckých činností civilními letadly, pro 

civilní účely na území naší republiky nebo v cizině. Vojenské letectví je důleţitou součásti 

kaţdého státu. Slouţí k obraně státu ve vzduchu. Díky současné situaci ve světě se vojenské 

letectví stává, stále více, důleţitějším. Piloti civilních i vojenských letadel musí splňovat 

podmínky, aby tuto práci mohli zastávat a především být v perfektním zdravotním stavu.
49

 

Dopravním prostředkem je letadlo, podle normy ČSN 310001 jde o zařízení způsobilé 

létat v atmosféře nezávisle na zemském povrchu, nést na palubě osoby nebo jiný náklad, je 

schopné bezpečného vzletu a přistání a je alespoň částečně řiditelné.
50

 Letadla členíme podle 

několika hledisek. Nejčastější dělení je podle účelu pouţití. Podle tohoto kritéria rozlišujeme 

civilní a vojenská letadla. Civilní letadlo slouţí k přepravě osob, zboţí a zvířat. Zařazujeme 

zde letadla pro letecké práce, sportovní letadlo a dopravní letadla, které mohou být osobní, 

nákladní a smíšené. Vojenská letadla se pouţívají k obraně a boji ve vzduchu. Do skupiny 

vojenských letadel patří bombardéry, stíhačky, helikoptéry, útočná letadla, pozorovací letadla 

a další speciální stroje. Letadla vzlétávají a odlétají z ranveje, coţ je vzletová a přistávací 

dráha na letištích.
51

  

Letadla přistávají a odlétají z příslušných letišť. Letištěm se rozumí stavba na zemi 

nebo na vodě určená pro vzlety, přistání a pozemní pohyby letadel po pojezdových drahách. 

                                                             
49 Zákon č. 439/2006 Sb., o civilním letectví 

50 ČSN 310001 – Letectví a kosmonautika – Terminologie.  

51 Studijní materiály Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov 
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Podle leteckého zákona rozdělujeme letiště do dvou skupin: podle určení a podle okruhu 

uživatelů. Podle určení členíme letiště na vnitrostátní a mezinárodní. Vnitrostátní letiště je 

takové, ze kterého se nepřekračují při létání státní hranice. Tzn., ţe takovémuto letišti nenáleţí 

příslušné zařízení, které je zapotřebí k přelétávání hranic např. celní a pasová kontrola. 

V České republice jsou to např. letiště Krnov nebo Frýdlant. Letiště, ze kterého lze 

překračovat hranice státu je mezinárodní letiště. U nás např. Ostrava Mošnov nebo Praha 

Ruzyně. Podle okruhu uţivatelů dělíme letiště na civilní a vojenské. Civilní letiště je určeno 

pro potřeby civilního letectví. Tato se dále dělí na veřejné a neveřejné. Veřejné letiště smí 

pouţít kdokoliv. A neveřejná jen určitá skupina osob. Pro potřeby ozbrojených sil existují 

vojenská letiště. Lze zde zařadit např. Přerov.
52

  

K letištím patří logistické a technické zázemí, čímţ jsou hangáry, letištní terminály, 

řídící věţe, sklady leteckého paliva a stavby pro logistické zabezpečení plynulého leteckého 

provozu. Hangár je velká letištní stavba určena pro odstavení letadel na letišti. V hangárech 

probíhá běţná údrţba a kontrola letounu. K řízení leteckého provozu slouţí letištní 

dispečerské sluţbě řídící věž. Jedná se o vyvýšené stanoviště na letišti, které můţe být 

součástí odbavovací haly nebo samostatným objektem. Okolo leteckých staveb se nachází 

ochranná pásma, jako jsou např. pásmo se zákazem staveb, hlukové pásmo nebo ornitologické 

pásmo.  

Nejdůleţitější budovou civilního letiště je letištní terminál. V terminálech jsou 

odbavování cestující, kteří vyuţívají leteckou dopravu. Budova je většinou rozdělena na 

příletovou a odletovou část. Kromě odbavování slouţí také k přestupu, zprostředkování 

letenek a jiných sluţeb. Nyní mají cestující k dispozici tzv. sluţbu Internet check in neboli 

elektronické odbavení doma či v kanceláři prostřednictvím webových stránek letecké 

společnosti. Tuto sluţbu mohou vyuţít pouze v případě zakoupení elektronické letenky. Po 

odbavení cestující přistupují k bezpečnostní kontrole. Při níţ se kontroluje příruční 

zavazadlo, notebook a kovové předměty, které má cestující při sobě. Po odbavení a kontrole 

se musejí cestující dostavit k odletové bráně neboli gate. Na tomto místě dochází k poslední 

kontrole, při níţ letecký personál zkontroluje cestovní doklad a palubní lístek.  

Letecký personál zajišťuje bezpečný a plynulý provoz letiště. Kaţdý člen leteckého 

personálu musí splňovat následující podmínky: bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, 
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zdravotní způsobilost, odborná způsobilost a musí sloţit příslušnou zkoušku. Splní-li všechny 

tyto podmínky, je mu vydán Průkaz způsobilosti člena leteckého personálu.
53

  

 Dokladem o sjednání přepravní smlouvy v letecké dopravě je letenka. Tímto jízdním 

dokladem cestující prokazují dopravci a letištnímu personálu své nároky. Jde především o 

přepravu osoby spolu se zavazadly i konkrétní místo v letadle. Vydává jí letecká společnost 

nebo cestovní agentura. Poměrně nový způsob zakoupení letenky je on-line nákup, tedy 

elektronická letenka. V současnosti jsou velmi oblíbené a dá se říci, ţe klasické papírové 

letenky se dnes vyskytují jen zřídka. Letenky byly zavedeny na základě poţadavku 

Mezinárodní asociace leteckých dopravců. Jedná se o letenku, kterou si rezervujeme přes 

internet a obdrţíme ji na naší emailovou adresu. Přijatý email obsahuje itinerář cesty a 

především kód rezervace. Kód slouţí jako potvrzení o platbě letenky.
54

 K některým letenkám 

je potřeba palubní lístek. Palubní lístek, je jakási vstupenka, která umoţní cestujícím vstup 

do letadla. 

 Do celkové ceny zájezdu nebo jen letu, není zahrnut palivový příplatek. Jehoţ výše 

se odvíjí od ceny leteckého benzínu. Dalšími poplatky jsou bezpečnostní a letištní taxy, ty se 

na jednotlivých letištích liší.  

 Zavazadla, která s sebou mají cestující, jsou váhově omezená. Kaţdá letecká 

společnost má určeny vlastní hmotnosti a velikosti zavazadel.  

 Cestování letadlem nabízí několik moţností, ze kterých si mohou potencionální 

cestující vybírat. Je moţno si zvolit cestu v první nebo druhé třídě. V první třídě mají cestující 

nadstandardní sedadla, občerstvení a další výhody. Někteří bohatší lidé vlastní letadla, 

tryskáče nebo vyhlídkové letadla, a uţívají si luxusního letu.  

 V porovnání se silniční a námořní dopravou, z finančního hlediska, je letecká doprava 

mnohem levnější, pokud se cestující rozhodnou pro dlouhou cestu. 
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Pozitiva letecké dopravy 

 Oproti pozemní a námořní dopravě je mnohem bezpečnější, nedochází k tolika 

nehodám. 

 Šetří čas, cestující jsou rychleji ve vybrané destinaci. Dopravní letadlo za normálních 

podmínek překoná za jednu hodinu vzdálenost 900 km, přičemţ autem by cesta trvala 

9 hodin. 

 

Negativa letecké dopravy 

 Někteří lidé trpí výškovou nemocí, mohou si vzít léky, které potlačí nevolnost. Nebo 

nevyuţívají leteckou dopravu. 

 Pokud jsou cestující většího vzrůstu, mohou mít problém s nedostatkem místa při 

sezení v letadle, tento problém však není v kaţdém letadle, lidé mohou vyzkoušet více 

aerolinek, které létají s odlišnými letadly.  

Během posledních uplynutých let se trh letecké dopravy stal více liberalizovaný, neţ 

tomu bylo v minulosti. V začátcích letecké dopravy byly lety velmi exkluzivní a nedostupné. 

Letecká doprava byla nedostupná, jak pro cestující, tak i pro nové společnosti, které 

zvaţovaly vstup na tento trh. Dnes je na tomto trhu velká konkurence, bylo zaloţeno mnoho 

leteckých společností, které nabízí cestujícím nespočet moţných letů do různých destinací, po 

celém světě. Letečtí dopravci se čím dál více věnují sniţování nákladů, aby jejich klienty 

nezískala konkurence.  

 V poslední době dochází mnohem častěji ke spojování leteckých společností. Velký 

počet leteckých společností musel ukončit svou existenci nebo se spojit s větší společností, 

díky hospodářské krizi. Díky fúzi, vznikly největší aerolinky na světě, a to ve Spojených 

státech amerických. Největší letecká společnost na světě, sídlící v Chicagu, nese jméno 

United Continental Holding a vznikla 1. října 2010.
55

 

 Nejvýznamnějším českým leteckým dopravcem a drţitelem mnoha ocenění jsou 

České aerolinie a.s. (ČSA), se sídlem na Ruzyňském mezinárodním letišti. Aerolinie byly 

zaloţeny v roce 1923. Nyní zajišťují spojení z hlavního města Prahy do většiny hlavních měst 

v Evropě, do významných míst v Severní Americe, na Blízký východ a severní Afriky. 

                                                             
55 http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/vznikaji-nejvetsi-aerolinky-na-svete_182514.html [cit. 2011-03-20] 

http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/vznikaji-nejvetsi-aerolinky-na-svete_182514.html


32 
 

Zabývají se přepravou cestujících na pravidelných linkách do 104 destinací ve 44 zemích 

světa, dále nepravidelnou leteckou přepravou (pro cestovní kanceláře), přepravou zboţí a 

nákladů, pozemními sluţbami (odbavování cestujících a letadel), údrţbou letadel (technická 

údrţba) a výcvikem posádek (pro svou i cizí společnost).
56

  

 Druhým největším mezinárodním letištěm v České republice je letiště Brno Turčany, 

provozuje pravidelné lety do Prahy, Bratislavy, Barcelony či Londýna a charterové lety. 

Charterové lety jsou nepravidelné lety, uskutečněné dle poţadavků nájemce. Velkou 

výhodou těchto letů je nízká cena, naopak nevýhodou je sníţená garance doby odletu. 

Pravidelné lety mají přednost před lety charterovými. Ceny charterových letek, díky 

nevytíţenosti letadla, klesají na minimum. Po brněnském letišti, je to Ostrava Mošnov, kde 

jsou zastoupeny letecké společnosti, jako je např. ČSA, Air France nebo Delta Airlines.  

 

Sportovní a rekreační létání 

 Sportovním a rekreačním létáním se rozumí lety za účelem rekreace i sportu, pro 

vlastní potřebu nebo pro potřebu dalších osob. Je zakázáno provozovat rekreační létání za 

účelem zisku. Tento druh létání je povaţován za koníček. 

 Ke sportovnímu létání se pouţívají létající zařízení, která mají maximálně dvě místa 

nebo jiná zařízení, která jsou určena ke sportovnímu a rekreačnímu létání či k výcviku. Do 

této skupiny létajících zařízení řadíme např.: ultra lehké letouny, sportovní padák. Létající 

zařízení musí splňovat technické parametry, projít technickou kontrolou o letecké způsobilosti 

a být zapsány v leteckém rejstříku sportovních leteckých zařízení.
57

  

 Bylo zaloţeno mnoho firem, které se zabývají zprostředkováním vyhlídkových letů 

letadly či horkovzdušnými balóny, skoky padákem apod. Mnoho lidí touţící po 

nezapomenutelném záţitku nebo adrenalinu vyuţívají tyto sluţby.  
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2.3.5 Vodní doprava 

 Vodní dopravu lze povaţovat za nejstarší druh dopravy na světě. Počátky dopravy 

nalezneme uţ ve středověku, formou voroplaveb. Voroplavba je způsob přepravy dřeva 

plavením po vodním toku. Vor (zastarale plť) slouţil k přepravě osob, nákladů a zboţí. Jedná 

se o plavidlo sestavené z dřevěných klád, pohybující se po proudu řeky.
58

  

 Doprava plavbou po vodních tocích (většinou řekách), mořích, oceánech, přírodních a 

umělých jezerech, také po umělých plavebních průplavech a kanálech, na vodní hladině či 

pod vodní hladinou je vodní doprava.
59

 Vodními dopravními prostředky jsou plavidla, tedy 

loď, ponorka nebo uţ výše zmíněný vor. Loď je dopravní prostředek slouţící k pohybu po 

vodní hladině. Rozlišujeme plavidla hladinová a ponorková. Hladinová plavidla jsou lodě a 

ponorková ponorky.
60

 Ponorkou nazýváme plavidlo schopné plout pod hladinou. Většinou se 

vyuţívají ve velkých hloubkách, kde se ani potápěči nedostanou. Ponorky mohou být také 

vyuţívány pro vojenské účely.
61

  

 Vodní dopravu rozdělujeme na osobní a nákladní; linkovou (pravidelná) a 

nepravidelnou (příleţitostná), a dále na námořní a vnitrozemskou. Vnitrozemskou dopravou 

myslíme jezerní nebo říční dopravu. Lodě plují po místních jezerech a řekách. 

 Osobní vodní doprava v Česku funguje spíše pro turisty, kteří navštěvují krásy naší 

země. Výletní lodě jezdí na velkých řekách, jako jsou Vltava a Labe, zde má vodní doprava 

velmi dlouhou tradici. Jiţ od středověku se na těchto řekách provozovaly voroplavby. Dále na 

rybnících či jezerech kolem historických památek, jako jsou např. hrady a zámky. Turisté, tak 

mají moţnost vidět památky i z jiného úhlu pohledu. S plavbou bývá spojen zajímavý výklad, 

občerstvení a samozřejmě nevšední záţitek z plavby např. pod hradem Orlík v jiţních 

Čechách. Plavební společnosti nabízí lodě cestovním kancelářím, k pořádání podnikových 

akcí, rautů, svatbám, oslavám či večírkům. Vodní nákladní doprava slouţí k přepravě 

nadměrného zboţí, které nepodléhá rychle spotřebě. Podléhá různým předpisům. Jiné 

předpisy jsou ve vnitrozemské dopravě a jiné v námořní. Říční doprava je silně ovlivněna 

splavnými říčními toky a výškou hladiny vody. Podle statistiky dopravy České republiky bylo 
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v roce 2010 po vnitrozemských vodních cestách převezeno 1 191 100 tun věcí.
62

 Linková 

vodní doprava je zpravidla organizovaná a pravidelná, nemá ţádné specifické označení. 

Příležitostnou dopravu mohou pořádat turisté sami, ve smyslu vlastníků lodi, dále cestovní 

kanceláře nebo jiné společnosti. Námořní doprava je doprava, která probíhá na moři a 

převáţí různé nadměrné náklady, ale také se jedná o výletní lodě s turisty.
63

  

 Zvláštním druhem dopravy jsou přívozy, jedná se o plavidla a jsou vyuţívány 

k přepravě napříč vodním tokem. V České republice plují přívozy na řece Vltavě, Otavě, 

Sázavě, Berounce, Labi, Cidlině a Ohře. K přepravě kratších vzdáleností např. turistů 

z přístavů na ostrov je pouţíván trajekt. Trajekt je loď slouţící pro přepravu osobních, 

nákladních automobilů, autobusů a cestujících mezi dvěma mořskými břehy na kratší 

vzdálenosti.
64

 

 V minulosti byla plavidla poháněna parními stroji, dnes je vystřídaly dieselové 

motory. Také plachetnice mají své kouzlo, v dnešní době se spíše pouţívají k rekreaci či 

sportovnímu jachtingu.  

 Podle dat Ředitelství vodních cest České republiky je celková délka splavných úseků 

355 km. Baťův kanál na Moravě a Labsko – vltavská vodní cesta jsou jedinými splavnými 

úseky řek v republice.
65

  

 

Vodní turistika 

 V dnešní době velmi oblíbenou formou turistiky je vodáctví. K plavbě na vodě jsou 

pouţívaná různá plavidla. Mezi tyto plavidla patří raft, kánoe, kajak, pramice a nafukovací 

člun. Vodáctví je rozšířené na říčních tocích. Vodáci musí mít speciální vybavení, mezi ty 

nejzákladnější patří záchranná vesta a přilba. Existují různé vodácké obtíţnosti, tzn., ţe se 

sjízdné úseky řek hodnotí stupněm obtíţnosti např. proudící nebo divoká voda. Některé 

vodácké spolky pořádají, kaţdoročně, různé akce, např. odemykání a zamykání řeky 

Moravice. V posledních letech se vodáctví stalo velmi oblíbeným sportem nebo koníčkem.  

                                                             
62 https://www.sydos.cz/cs/prehledy/01_dop112_10_cz.xls [cit. 2011-03-20] 
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2.3.6 Potrubní doprava 

 K přepravě surovin na velké vzdálenosti slouţí potrubní doprava. Jde především o 

ropovody a plynovody. Regionálně lze hovořit o vodovodech a kanalizacích. V České 

republice je potrubní doprava určená pro suroviny, které je nutno dováţet. Doprava se 

vyznačuje velkými investičními a malými provozními náklady. V rámci potrubních systému, 

se předpokládá plné vyuţití s nepřetrţitým provozem.  

 Potrubní přeprava je charakteristická tokem surovin uvnitř potrubního systému. Tok je 

řízen počítačem a neustále monitorován. V tomto druhu přepravy málokdy dochází 

k poruchám či poškozením, vlivem prasklin či trhlin potrubí. Klimatické podmínky mají 

minimální vliv na přepravu surovin potrubím. Doprava je taktéţ nenáročná na pracovní síly, 

které obsluhují potrubní systém.  

 I v tomto případě má doprava své výhody a nevýhody. Nevýhodou potrubní dopravy je 

absolutní neflexibilnost a velmi vysoké investiční náklady. Výhodou potrubního systému je 

nenáročnost údrţby a nezávislost na okolních podmínkách.
66

  

 V naší zemi je vybudován potrubní systém pro přepravu ropy a plynu. Česká republika 

zajišťuje tranzit plynu do Spolkové republiky Německo (80 milionů m
3
 denně). Zásobníky 

plynu mají na území republiky kapacitu 2,3 mld. m
3
. 

 

2.3.7 Lanovková doprava 

 Pouţívá se především v horách k rekreační dopravě osob. Pomoci lanovek lze také 

přepravovat i zboţí nebo náklady v lomech. Zvláštním případem lanovkové dopravy jsou 

lyţařské vleky a výtahy. V některých horských oblastech slouţí lanovky také k přepravě 

návštěvníků do určité nadmořské výšky. Lanovka je sama o sobě turistickým lákadlem.  

 Lanovková doprava je velmi pomalá a závislá na povětrnostních podmínkách. Je-li 

počasí příliš větrné, není moţné, aby byla lanovka spuštěna. Mohlo by dojít k neštěstí. Tento 

druh dopravy nějak neohroţuje ţivotní prostředí, zvláště ne ovzduší.
67
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 Lanová dráha (lanovka) je dráha, na níţ se vozidla pohybují po vodorovné nebo 

šikmé trase za pohonu taţných lan. Při překonávání velký výškových rozdílu slouţí vozidla 

(sedačky) zavěšeny na nosných lanech. Na drahách jsou umístěny nejméně dvě stanice (horní 

a dolní) a mohou být doplněny o mezistanice. 

Nejčastěji jsou lanové dráhy členěny podle druhu jízdy a vozidla. Tedy na visutou a pozemní 

lanovou dráhu. Visutá lanová dráha je kabinka nebo sedačka, která se pohybuje po zemi 

nebo kolejích, ale během jízdy je zavěšena na lanech. Rozlišujeme kabinovou, kabinkovou 

(gondolovou), sedačkovou a nákladní visutou lanovou dráhu. Kabinová lanovka je tvořena 

dvěma směry, kdy se dvě zavěšené kabiny pohybují proti sobě vzduchem. Na kabinkové 

(gondolové) lanovce jsou zavěšeny na taţném laně za sebou kabinky pro 2 – 16 osob. 

Sedačkové lanovky ve většině případů umoţňují přepravu lyţařů na nohou. Na laně jsou 

zavěšeny v řadě sedačky pro jednu nebo více osob. Nákladní visutá dráha je vyuţívaná 

k převozu materiálu, místo kabin jsou umístěny kontejnery. Takovou lanovku najdeme 

v Česku např. na horu Churáňov.  

 Pozemní lanová dráha je druh kolejové dráhy, na níţ jsou vozidla poháněna taţnými 

lany, obvykle jsou to dva vozy, které se pohybují proti sobě. Je pouţívána, je-li zapotřebí 

překonat velké stoupání. V České republice je to např. lanová dráha na Petřín. 

 Lanovky je moţné vyuţít jen příleţitostně v některých oblastech, nefungují jako 

autobusy nebo tramvaje. Nejvíce jsou vytíţeny v zimních měsících.
68

  

 

2.3.8 Telekomunikační doprava 

 Telekomunikační doprava neboli přeprava zpráv na dálku patří k nejrozšířenějším 

druhům dopravy, která rovněţ patří mezi nejrychlejší. Tento druh dopravy je taktéţ šetrný 

k ţivotnímu prostředí a povětrnostní podmínky jen zřídka ovlivňují její chod.  

 Zprávy, data a obrazy jsou přepravovány pomocí telekomunikačních zařízení, tzn. 

telefonem, televizí, rozhlasem i rádiem. Telekomunikace je vyuţívána jako prostředek 

dorozumívání na dálku. Přepravované informace je třeba chránit před poškozením. 

S telekomunikační dopravou se setkává kaţdý z nás denně. Posloucháme rádio, sledujeme 

televizi, píšeme textové zprávy, telefonujeme, pracujeme s internetem apod.  
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 Technický pokrok jde nesmírně rychle kupředu, tudíţ dnes není problém zajistit si 

veškeré informace, které potřebujeme, rychle a kvalitně. 

 

2.3.9 Přeprava elektrické energie 

 Přeprava elektrické energie je velmi rychlá, nemá ţádný vliv na ţivotní prostředí a 

povětrnostní podmínky jí vůbec neovlivňují.  

 Vyrobená elektrická energie musí být přepravena včas a bezchybně spotřebitelům, 

k tomuto účelu slouţí přenosová soustava, distribuční soustava a elektrická síť. K přenosu 

velkého objemu elektrické energie slouţí přenosová soustava. Jelikoţ při přenosu elektřiny 

jsou zapotřebí jiné parametry, neţ při její spotřebě, je přenosová soustava tvořena 

následujícími komponenty: transformátory, kabely, ovládacími a ochrannými prvky, stoţáry 

pro vedení kabelů a kompenzačními prvky.  

 Abychom pochopili fungování přenosu elektřiny, je nutné si objasnit dva pojmy, 

kterými jsou elektrický proud a elektrické napětí. V obou případech se jedná o fyzikální 

veličiny. Elektrický proud je uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem. Je 

vyjádřením elektrického náboje, který projde za jednotku času. Udává se v ampérech. 

Elektrické napětí je určeno prací k přemístění kladného elektrického náboje z jednoho místa 

na druhé.  

 Elektrický proud proudí z alternátoru elektrárny do transformátoru. Na tomto místě se 

zvýší jeho napětí na přenosové napětí. Prostřednictvím transformátoru se přepraví elektřina do 

kabelů, které jsou umístěny na stoţárech. Před předáním elektřiny do distribuční sítě je nutné 

sníţit napětí na 22kV prostřednictvím transformátoru. V České republice zajišťuje a spravuje 

přenosovou soustavu společnost ČEPS a. s. 

 K zajištění distribuce elektřiny slouţí soubor vedení elektřiny a k tomu příslušných 

zařízení, distribuční soustava. Distribuční soustava obsahuje řídící, měřící, zabezpečovací a 

informační součásti. Začátek soustavy je ve výstupním transformátoru a konec v zásuvce 

domácností nebo firem. Distribuční soustava byla vytvořena pro dopravu elektrické energie 

na krátkou vzdálenost. Podle vzdálenosti se distribuční soustava dělí na soustavu velmi 

vysokého napětí (110kv), vysokého napětí (22-35kV) a nízkého napětí (0,4 kV). Kabely, 

kterými dochází k přepravě elektřiny, nejsou vedeny pouze nad zemí, ale také pod zemí. 
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Distribuční soustavu zabezpečuje ČEZ, Praţská energetická PRE a E.ON Distribuce a. s. Tyto 

subjekty jsou přímo napojeny na přenosovou soustavu. Společnosti vlastní distribuční sítě, 

z kterých odebírají elektřinu další provozovatele distribučních soustav. Prostřednictvím 

transformátorů a trafostanic se do elektrické sítě přesouvá střídavý elektrický proud o napětí 

400V a kmitočtu 50Hz. Frekvence periodické změny směru proudu je kmitočet.
69

  

 S dopravou elektrické energie se setkáváme v běţném ţivotě kaţdý den. Hned ráno, 

zapneme světlo, konvici s vodou na čaj a při té příleţitosti dochází k přesunu elektrické 

energie do naší zásuvky a poté do spotřebiče. Dnešní svět je protkaný moderní technologií, při 

níţ je zapotřebí přísun elektrické energie, a bez ní by některé věci vůbec nefungovaly.  

 

2.3.10 Pasová doprava 

 Pasová doprava je povaţována za velmi pomalý druh dopravy, však s velkým 

výkonem. Doprava neznečišťuje ovzduší, je tedy šetrná k přírodě. Pouţívá se k přepravě 

zboţí i na vzdálenost několika kilometrů, nejčastěji v povrchových dolech a lomech. Zboţí je 

přepravováno pomocí pasových dopravníků (přepravníků), ty mají různou šířku a délku, 

popřípadě nosnost. Pasovou dopravou se zabývá mnoho firem a také ji mnoho společností 

vyuţívá ve výrobě, těţbě a přepravě.
70

  

 Pasový dopravník je specifické strojní zařízení, které slouţí k přepravě různých hmot 

nebo hotových výrobků. Je vyuţíván, jak uţ bylo řečeno v lomech, dolech, ale také 

v potravinářském průmyslu např. přesun polotovarů k dalšímu zpracování, na letištích – 

pasová přeprava zavazadel apod. 

 

2.3.11 Kosmická doprava 

 Za nejmladší a nejnákladnější druh dopravy je povaţována kosmická doprava. 

V kosmické dopravě je dosahováno velkých rychlostí. Tento druh je závislý na povětrnostních 

podmínkách a velmi ovlivňuje ţivotní prostředí.  
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 K dopravě do Vesmíru je třeba znát zvláštní techniku pro létání. Tato technika nese 

název kosmonautika. Zabývá se lety, technickým zařízením a teorii letu kosmických lodí, 

vesmírných sond, kosmických raketoplánů a kosmických stanic. Za zakladatele kosmonautiky 

je povaţován Konstantin Eduardovič Ciolkovskij. Kosmonautika je velmi zajímavý obor, 

který očaroval mnoho lidí. Abychom mohli letět do Vesmíru, musíme mít důvod 

k uskutečnění letu, vědět, jak takový let uskutečnit a také schopnost realizovat let. Dopravním 

prostředkem, který slouţí k doprovázení ţivých organismů nebo nákladů je umělé kosmické 

těleso - kosmická loď. Pohybuje se ve vesmírném vakuu, kde ji dopravily rakety. K pobytu 

lidí ve Vesmíru, bylo sestaveno zařízení tzv. kosmická stanice. Stanice nejsou přizpůsobeny 

pro přistání na Zemi a ve Vesmíru vydrţí jen po určitou dobu. Slouţí jako laboratoř. Dopravní 

prostředek k dopravě na orbitální dráhu kolem Země je kosmický raketoplán.  

 Aby byl let do vesmíru úspěšný, je třeba detailně připravit nosný prostředek, coţ je 

raketa, startovací a řídící komplex (kosmodrom) a kosmický objekt neboli druţice. Vynést 

uţitečné zatíţení na oběţnou dráhu smí jen nosný prostředek – raketa. Rakety se skládají 

z několika části např. motor, vnější plášť. Nejen na rakety, ale také na kosmodromy jsou 

kladeny vysoké nároky. Zajišťují hladký průběh celého letu rakety. Nedílnou součásti jsou 

družice a sondy. Sondy jsou umělá kosmická tělesa vypuštěná k Měsíci nebo na únikovou 

dráhu ze zemského gravitačního pole.
71

  

 Poměrně novým druhem turistiky je vesmírná turistika, kterou zajišťuje ruská 

kosmická agentura Roskosmos. Američané, nejsou tak ochotní a neumoţňují movitým 

občanům takovýto výlet. Člověk, který si zaplatí cestu do vesmíru z vlastních prostředků je 

v médiích nazýván vesmírným turistou. Odborně je povaţován za účastníka kosmického 

letu. 

 Uţ dlouhá desetiletí lidé zkoumají vesmír, v několika případech došlo k úspěšným, ale 

také neúspěšným letům, a přesto je neustále mnoho úkazů k prozkoumávání a sledování.  

 

2.4 Požadavky na dopravní služby 

 Účastnící cestovního ruchu většinou poţadují následující:  

 Především bezpečnost a pohodlí dopravního prostředku, 
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 rychlou a včasnou dopravu, bez zpoţdění,  

 zvyšují se nároky na dostatečnou frekvenci dopravního spojení a dostatečnou kapacitu 

dopravních prostředků, 

 cena dopravy by měla podle cestující odpovídat kvalitě sluţeb, tzn. rychlost, pohodlí a 

bezpečnost.
72

  

 Dopravní prostředky slouţí cestujícím k dosaţení turistického cíle, např. loď převáţí 

účastníky cestovního ruchu z pevniny na ostrov apod. V dnešním globálním světě je důleţitá i 

kvalitní dopravní síť, lidé poţadují zabezpečení dopravy do jakéhokoliv místa v zemi, regionu 

či horách.  

 Kvalitní dopravní sluţby jsou ovlivněny vědeckotechnickým pokrokem, který svým 

způsobem ovlivňuje nároky a potřeby účastníků cestovního ruchu. Čím pohodlnější, 

vybavenější a modernější dopravní prostředek, daný dopravce nabídne, tím bude mít 

v současné moderní a uspěchané době více zákazníků.  

 

2.5 Pozitivní a negativní stránky dopravy 

 Kaţdý druh dopravy má své pro a proti. I kdyţ můţeme říci, ţe existuje více 

negativních stránek, neţ pozitivních. Začněme tedy pozitivy. Mezi pozitivní stránky dopravy 

patří rychlost přepravy či spojení, pohodlný způsob, jak se dostat do zvolené destinace. Lidé 

nemusí nosit na zádech nebo v rukou těţké zavazadla při cestování. Díky dopravě můţeme 

zaţít nevšední záţitky např. poznávací plavby na mořích, jízda lanovkou na horské štíty apod.  

 Negativních stránek je o něco více. Hlavním negativním dopadem dopravy je 

znečišťování ovzduší, půdy a vody, tedy ţivotního prostředí celkově. Dochází k poškození 

úrodné půdy, a díky výstavě dopravní sítě a stavbě různých hypermarketů a továren, dochází 

k úbytku orné půdy. Půda a zároveň vodní toky jsou znečištěny od různých zimních posypů a 

solení silnic. Nejvíce je však poškozeno ovzduší. Díky výfukovým výparům, se dostávají do 

vzduchu různé škodlivé plyny a vzduch, který dýcháme je zdraví nebezpečný. Ţivotní 

prostředí neznečišťují všechny druhy dopravy, mezi ně např. patří pasová, lanová či 

telekomunikační doprava. Některé dopravní prostředky jsou velmi hlučné např. letadlo, 
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tramvaj. Díky uspěchanému ţivotu a zrychlující se dopravě dochází k častým dopravním 

nehodám, které mohou mít mnoho příčin. Dopravních nehod neubývá, ale naopak jejich počet 

rychle roste.  

 

2.6 Význam dopravy 

 Doprava má velký význam pro lidstvo. Uspokojuje potřeby společnosti v cestování, 

přepravě výrobků a surovin z cizích zemí. Zpřístupňuje vzdálené trhy dovozem a vývozem 

surovin, které v České republice nelze vypěstovat nebo vyrábět. Díky dopravě došlo 

k zalidnění některých vzdálených míst, které byly od základních potřeb člověka, např. 

lékařské pomoci a potravin, velmi daleko. V rámci městské a příměstské dopravy dochází 

k rovnoměrnému osídlení měst a vesnic.  

 V rámci mezinárodní dopravy, dopravní prostředky rychle převáţejí potraviny, které 

mají jen krátkou dobu trvanlivosti, zásobují různé obchody a tím uspokojují potřeby 

náročných zákazníků. Integrovaný dopravní systém sjednocuje města, vesnice a další místa 

v jeden celek. V prostorách Evropské unie sjednocuje státy do hospodářského a 

společenského celku. Stojí za podporou mezinárodní dělby práce a mezinárodních vztahů.
73

  

 

2.7 Legislativa v dopravě 

 Dopravní sluţby a jejich poskytování je upraveno v rámci několika zákonů, vyhlášek, 

nařízení a podle norem Evropské unie. Vstupem České republiky do EU došlo v dopravě 

k několika změnám např. vybavení lékárniček, evropské řidičské průkazy apod. Ústředním 

orgánem státní správy ve věcech dopravy, odpovídající za tvorbu politiky v oblasti dopravy a 

v rozsahu působností za její uskutečňování je Ministerstvo dopravy České republiky.  

 Cestující, kteří cestují do zahraničí jsou povinni si vyřídit cestovní pojišťění a 

popřípadě vízum. Mimo státy EU se cestující musí během hraniční kontroly prokázat 

cestovním pasem. Cestovní pas je cestovní doklad, který je vydán příslušnou vládou státu pro 

konkrétní osobu. Níţe jsou uvedeny zákony nejběţnějších a nejznámějších druhů dopravy. 
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Legislativa v turistice a cykloturistice 

 Cykloturistiky se týká pouze Zákon č. 411/ 2005 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a mnoho vyhlášek o pohybu cyklistů na silnicích. Zákon č. 159/1999 Sb., o 

cestovním ruchu, se týká nejen turistiky, ale také všech druhů dopravy, které turisté vyuţívají 

v rámci cestování.
74

 

 

Legislativa v silniční dopravě 

 Silniční doprava se musí řídit platnými právními předpisy. Tím jsou zákony, jejich 

novely a související vyhlášky: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon je účinný od 1. ledna 2001 a jeho novely s příslušnými vyhláškami. Dále Zákon č. 

247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 

a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehoţ účinnost platí od 1. ledna 

2001. Zákon byl několikrát novelizován, a týká se ho mnoho vyhlášek. Zákon č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě; Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla); Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích. 

 Po vstupu do EU je Česká republika povinná dodrţovat nařízení a vyhlášky Evropské 

rady a Evropského parlamentu. 

 V České republice je zákonem stanovena povinná výbava vozidla a pojištění vozidla. 

Součásti výbavy je např. lékárnička, výstraţný trojúhelník. Za nesplnění těchto povinnosti, 

hrozí řidičům sankce.
75
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Legislativa v kolejové dopravě 

 Nejen silniční doprava se musí řídit platnými právními předpisy. Těmito omezeními a 

nařízeními je povinna se řídit i kolejová doprava. Kolejová doprava je upravena různými 

nařízeními, vyhláškami a především zákony. Mezi nejhlavnější zákony patří Zákon č. 

194/2010 Sb., o veřejných sluţbách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů; Zákon č. 

266/1994 Sb., o dráhách; Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní 

organizaci Správa ţelezniční dopravní cesty a o změně Zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.  

V kolejové dopravě platí i mezinárodní předpisy, ve většině případů se jedná o 

vyhlášky nebo úmluvy s jinou zemí.
76

  

 

Legislativa v letecké dopravě  

 Letecká doprava je upravena Zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a vyhláškami 

ministerstva dopravy. Existují také mezinárodní úmluvy a předpisy, kterým letecká doprava 

podléhá. Jako příklad můţeme uvést Úmluvu o mezinárodním civilním letectví č. 147/1947 

Sb., podepsanou v Chicagu v roce 1944. Jedná se o mnohostrannou mezinárodní smlouvu. 

Letecká doprava je také ošetřena nařízeními a směrnicemi Evropského společenství.
77

  

 

Legislativa ve vodní dopravě 

 Vodní dopravy se týkají dva zákony, jimiţ jsou Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 

plavbě, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 61/2000 Sb., (anglický překlad) o námořní 

plavbě. Dále je vodní doprava ovlivněna vyhláškami a nařízením vlády.
78
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3. Strategie územního celku 

Termín strategie je a byl pouţíván v nejrozmanitějším kontextu a slova smyslu pro 

rozdílné činnosti, aniţ by se rozlišoval. 

 

 3.1 Definování strategie územního celku  

Původ strategie najdeme v řečtině, ze slova strategos, které v češtině znamená generál. 

Volně se tedy strategos překládá jako umění generála nebo velitele.  

 Strategie obecně znamená alternativní cesta k dosaţení určitého cíle s vyuţitím 

daných zdrojů v delším časovém období. Ve vojenství je strategie uměním vést boj, tzn. 

postupovat k cíli při konfliktech. Tvůrčí proces vyuţití podnikatelských zdrojů, jehoţ cílem je 

změna konkurenční rozvahy ve prospěch podnikatele, je strategie v podnikání, jejímţ cílem 

je získat konkurenční výhody.
79

  

 Strategie územního celku je odlišná od strategie organizací, hlavním cílem strategie 

územního celku je vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj společenství daného území. 

Kdeţto u strategie organizací je hlavní podstatou zisk. Strategii územního celku je moţno 

chápat jako výsledek cílevědomého procesu rozhodování o budoucím vývoji územního 

celku.
80

  

 Strategie územního celku je tvořivý proces charakteru strategického plánování, které 

umoţňuje obcím uskutečňovat ekonomické změny zlepšením schopnosti obstát v konkurenci. 

Je vytvořen tzv. strategický plán obce, ve kterém jsou identifikovány rozhodující oblasti a 

stanoveny reálné cíle, postupy a záměry, kterými dojde k vytvoření potřebné strategie obce. 

Podobu územního plánu určuje legislativa. Oproti němu nemá podoba strategie územního 

celku přímou oporu v zákonech, ale je zmíněna jako prostředek sociálně ekonomického 

rozvoje v mnoho právních předpisech. Předpokladem úspěšné strategie je spolupráce všech 

subjektů, kterých se vypracovaná strategie týká (orgány státní správy, samosprávy, podnikové 

organizace, občanských i nepodnikatelských institucí a občanská veřejnost). 
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80 LEDNICKÝ, V.; STEFANOVOVÁ Z. Strategie územního celku. Moderní řízení. 2010, roč. XLV, č. 8,  
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 Tvorba vhodně zvolené strategie vybraného území k vzhledem k různým potřebám 

občanů i organizací, je velmi obtíţným a sloţitým úkolem. Ve strategii je nutné spatřit 

základní dlouhodobý dokument, který má vytvořit podmínky místním obyvatelům a 

usměrňovat vyuţívání přírodního potenciálu území.
81

  

 Ve strategii je nutné systematickým způsobem organizovat změny a vytvářet v územní 

komunitě široký konsensus, který vychází ze společné vize lepší budoucnosti. Vize je 

vzdálená představa budoucnosti, popisuje směr rozvoje firmy do budoucna. Sestavená 

strategie se stává základním a nezastupitelným dokumentem při společném vytváření 

budoucnosti daného území obce nebo regionu. Při tvorbě by měl daný subjekt uváţit, jaký 

bude hlavní směr budoucího vývoje ve formě cílů, poslání a vize, dále moţnosti a hrozby, 

které nabízí současná pozice i potřebné kroky, které zajistí dosaţení vytyčených cílů. Cílem 

rozumíme hnací sílu našeho jednání, jde o představu ţádoucího koncového stavu kaţdé 

činnosti. Poslání má významný vnější informační význam, dává veřejnosti jakousi moţnost 

veřejné kontroly. Vyjadřuje základní záměr, proč nebo za jakým účelem byl podnik zaloţen. 

Strategické plány patří z časového hlediska mezi dlouhodobé plány. V současné době 

neexistuje ţádná „obecně uznávaná“ definice. Podle Keřkovského, M. a Vykypěla, O. 

koresponduje poslání firmy se základními představami zakladatelů firmy o tom, co bude 

předmětem podnikání, jací budou zákazníci firmy, jaké potřeby a jakými výrobky bude firma 

potřeby svých zákazníků uspokojovat.
82

 

 

Poslání strategie územního celku slouží k: 

 Vytyčení hlavního směru budoucího vývoje v podobě strategických cílů a vize, 

 odkrytí příleţitostí, které má území v současnosti či hrozeb, které mohou území 

ohrozit, 

 dosaţení stanovených cílů, které zajistí určení a vymezení potřebných akcí, 

 určení priorit mezi akcemi a navrţení systému financování, 

 určeným aktivitám hledat potřebné zdroje, 
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82 KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002.  

     172 s. ISBN 80-7179-578-X 



46 
 

 u jednotlivých akcí stanovit konkrétní postup.
83

  

 

Strategický plán územního celku tvoří tento systém:
84

 

 určení hlavních cílů a cílová vize, 

 cíle kulturního, sociálního, ekologického i ekonomického charakteru, 

 rozvojové programy a opatřovací soubory, 

 podrobnou analýzu lokality a jejího okolí zavedené do strategického profilu, 

 místní politiky. 

 

Analýza území má velký vliv na podnikatelské moţnosti v prostoru, je spolu 

s územním plánem dominantní sloţkou strategického řízení. Analýza podává výklad o 

změnách a zároveň zajišťuje soulad socioekonomických a přírodních prvků systému. Územní 

systém prvků členíme na tři sloţky. A to na sociální složku území, která je představována 

historickou i kulturní tradicí, náboţenským zaměřením obyvatel, všeobecným vzděláním, 

zdravotně hygienickým zabezpečením i národnostním sloţením. Územní systém dále tvoří 

přírodní složka území, kde řadíme flóru, faunu, vodní zdroje, půdní podmínky, klimatické a 

hydrologické poměry, nerostné suroviny a geomorfologii. Poslední sloţkou je ekonomická 

složka území, jeţ představuje technickou a občanskou infrastrukturu, podmínky ţivotního 

prostředí, obyvatelstvo v produktivním věku, aktivity výrobního a nevýrobního charakteru a 

sídelní uspořádání území.  

 Strategie území je předmětem dlouhodobého cíleného působení vedení územního 

celku předem vytyčeným směrem. Vedení územního celku představuje zastupitelstvo obce či 

kraje nebo také vedení mikroregionu. Jak by se mělo postupovat při tvorbě strategie, 

nevysvětluje ţádný zákon. Lze tedy vyuţít různých přístupů, ty se od sebe liší mírou zapojení 

expertů a představitelů obce. Sestavuje-li strategie expert, je přistup k tvorbě velmi odborný, 

do této tvorby jsou jen zanedbatelně zapojení zadavatelé. Přístup zaloţen na opakovaných 
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diskuzích s místními odborníky je označen jako komunitní přístup. V praxi však neexistují 

případy, kdy vypracované strategie byly sestaveny jen experty nebo místními odborníky. 

 

3.2 Postupy zpracování strategie územního celku 

 Legislativou není určen základní postup, jak zpracovat strategii územního celku. Tzn., 

ţe lze vyuţít několik způsobů postupů.  

 

Při tvorbě strategie se využívají postupy, které musí zajišťovat:  

 Vyváţenost práv a zájmů jednotlivců, organizací i cíle veřejnosti, 

 objasnění konfliktů a návrhů jejich řešení ve prospěch celku, 

 průhledný a otevřený rozhodovací proces s poskytnutím dostatečných informací, které 

zajišťují všem moţnost účastnit se tvorby strategie, 

 určení předpokladů slabin, příleţitostí, rozvoje i nebezpečí, kterými se musí zabývat 

příslušní činitelé místního výkonného orgánu,  

 mezi krátkodobými a dlouhodobými záměry dosaţení potřebné vyváţenosti. 

 

Cíle a vlastnosti strategie územního celku 

 Cílem strategie území by mělo být především udrţení obyvatel v lokalitě a omezení 

jejich migrace za prací. Cíl se tedy musí opírat o opatření, která poskytnou obyvatelstvu 

záruku, ţe mohou získat prostředky k dosaţení standardní ţivotní úrovně i její růst.  

 Strategii, jako dlouhodobý dokument, by měly charakterizovat následující vlastnosti: 

dlouhodobost, systematičnost, provázanost, soustavnost, selektivnost, reálnost, integrita, 

flexibilita a otevřenost.
85

  

V následujícím textu budou uvedeny tři modely postupů tvorby strategie: Integrovaný 

projekt venkovských regionů, Metoda vytváření podnikatelského prostředí ve městě a 

obcích
86

 a model tvorby strategie území podle Lednického a Stefanovové. 
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Integrovaný projekt venkovských regionů 

Integrace je v této souvislosti chápaná jako propojení záměrů a zájmů aktivit 

venkovských obcí v územně ustáleném prostoru s cílem dosaţení změn v obcích takto 

vymezeného území.  

 V našem prostředí je projekt vysvětlován jako technická dokumentace. Zjednodušeně 

lze říci, ţe projekt je záměrně připravená a uskutečněná akce.  

 

Dle autorů Patřičného a Váši by měly být společné aktivity pro více obcí zaměřeny na: 

 Společné řešení technické infrastruktury,  

 vyřešení odpadového hospodářství, 

 vyuţívání některých zdrojů energie, 

 společnou péči o památky, 

 vypracování trendů a jim příslušným opatřením hospodářského rozvoje, podpoře a 

pomoci podnikatelům, 

 spolupráci vytvoření místních obnovovacích programů venkova, 

 podporu dopravní obsluţnosti, 

 budování a vyznačení turistických cest i cyklostezek, vybudování informačních center, 

 podpoře různých projektů např. muzeí, které pomáhají rozvoji cestovního ruchu, 

 zpracování společných internetových stránek, marketingu venkovské turistiky – 

zviditelnit danou oblast, nabídka regionálních specialit, slavností, cyklistických tras 

apod., 

 obnově a vylepšení veřejného prostranství a zeleně, 

 sjednocení sociálních a zdravotních sluţeb, 

 vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí mikroregionu a jejich 

následná pozemková úprava.
87

 

Velkému mnoţství opatření chybí stanovení strategických cílů, způsob financování, 

investicí a vzdělání obyvatel. Metodu lze uplatnit při získávání prostředků z EU. 
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Metoda vytváření podnikatelského prostředí ve městě a obcí 

 Metodika vytváření podnikatelského prostředí ve městě a obcí je první ucelenou a 

souhrnnou prací dvou autorů zabývající se metodicky strategií podnikatelského prostředí 

v obcích v českých podmínkách. Těmito autory jsou Kovařík a Toušová. Metodika je 

rozčleněna do čtyř fází: 

1) Strategie rozvoje obce. 

2) Ekonomické informace a profil municipality. 

3) Vztahy obce a podniků. 

4) Manaţerský systém v rozvoji municipální ekonomiky. 

Jedná se o jednostrannou metodu, ale na druhé straně má zajímavý přístup k území, je 

orientovaná na ekonomiku a schází územní plán.
88

 

 

Model tvorby strategie území podle Lednického a Stefanovové 

Autoři doporučují následující kroky v tvorbě strategie území: 

 Vytvoření obecné vize území, vytýčení nejdůleţitějších směrů strategie a určení 

strategických cílů, 

 stanovení dílčích cílů sociálního, ekologického, kulturního a ekonomického 

charakteru, 

 vytvoření podrobné analýzy lokality a okolí, vyjádřené strategickým profilem 

územního celku,  

 stanovení místních politik v jednotlivých směrech strategie, 

 tvorba rozvojových programů, určení odpovědné osoby a zdrojové zabezpečení, 

 vytvořit systém strategické kontroly, která bude průběţně sledovat naplnění úkolů, 

 projednat strategii ve schvalovacích orgánech i s veřejností, 

 po schválení, připravit plán implementace strategie, 

 realizace implementace strategie.  
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Podle uvedených kroků lze strategii chápat jako soubor postupných, konkrétních a na 

sebe navazujících kroků, které vedou k vyuţití příleţitostí a k řešení problému.  

V současnosti se stává strategie územního celku důleţitým dokumentem, který vytváří 

základ všestranného a cílově zaměřeného úsilí o vytvoření podmínek pro kvalitní ţivot 

obyvatel určitého území.
89
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4. Charakteristika dopravních služeb v Jihočeském kraji  

Jihočeský kraj patří mezi druhý největší v České republice, rozléhá se na 12,8 % země, 

coţ je 10 057 km
2
. I přes svou velkou rozlohu, je nejméně osídleným krajem v republice. 

Krajem vedou velmi důleţité dopravní uzly, které spojují Českou republiku se sousedními 

státy. Jihočeský kraj leţí ve strategické poloze dopravní osy sever – jih. V porovnání 

s ostatními kraji, neprochází Jihočeským krajem ţádný důleţitý ţelezniční koridor, ale i 

přesto nabízí turistům nespočet dopravních spojení a velmi zajímavé technické památky, které 

zaujímají důleţité místo nejen v české historii.  

  

4.1 Historie dopravních služeb v Jihočeském kraji 

 Počátky dopravních sluţeb v jiţních Čechách nalezneme jiţ v raném středověku. 

Jízdní pošta „casus publicis“ patří k prvním pravidelným spojením, které se pohybovalo po 

stopách římských legií v jiţních Čechách. Zemské stezky procházely hraničními hvozdy 

v raném středověku. Jednalo se o úzké pěšiny, po kterých chodili nosiči nebo soumaři se 

zboţím. Přes území Šumavy vedly hlavní dopravní cesty, spojující centrum českých zemí s 

alpskými oblastmi a vedly dále do Ruska, Polska, německých zemí i k Baltskému moři. Po 

těchto stezkách převáţeli zahraniční kupci, do českých zemí, sůl, víno, tropické ovoce a také 

kvalitní látky. Z naší země se vyváţelo především obilí, pivo, ryby, dobytek, med, řemeslné 

výrobky a vosk. 

 Pohořím Šumavy procházela tzv. „Via aurea“ – Zlatá stezka, která spojovala Prahu a 

bavorské město Pasov. Pasovské arcibiskupství vypravovalo po této stezce solné karavany, 

které mířily přes Šumavu, Volary, Prachatice, Vodňany, Písek ku Praze. K zahraničnímu 

obchodu také přispěly Linecká, Vitarazská, Březnická nebo Vimperská stezka. Zahraniční 

obchod se stále rozšiřoval a tak bylo nutno vystavět kvalitnější a širší cesty. V té době kvalita 

a rychlost osobní dopravy spočívala na jízdních koních, kočárech a vozech.  

 Rozvoj dopravní sítě začal za vlády císaře Karla VI., v 18. století. Za jeho vlády byly 

upraveny hlavní zemské cesty. Větší pozornost výstavbě silnic věnovali císařovna Marie 

Terezie a její syn Josef II., díky nim začaly na území jiţních Čech jezdit pravidelné linky 

státní pošty, které slouţily pro přepravu korespondence i osob.
90
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 První výhledová dálnice v Jihočeském kraji měla vést mezi Prahou a Plzní.  

 Řeka Vltava byla v Jiţních Čechách hlavní vodní tepnou. Situace na řekách však 

nebyla ideální, jelikoţ některé úseky řek nebyly, a nyní také nejsou, celoročně splavné. Ze 

šumavských lesů se dopravovalo dříví, kmeny byly vázány do vorů a ty posléze plaveny na 

řece k trhovým odbytištím v Praze. Dřevo putovalo i do Saska a severního Německa.  

 První myšlenka umělé vodní cesty, která by spojovala řeku Vltavu a Dunaj pochází jiţ 

ze středověku. Tato myšlenka byla realizována aţ na konci 18. století. Podle návrhu Josefa 

Rosenauera, byl postaven Schwarzenberský plavební kanál. Díky této stavbě mohlo dojít 

k těţbě a splavování dříví z nevyuţitých šumavských hvozdů do řeky Grosse Mühl 

v Rakousku, kde byly přistaveny lodě, které dále převáţely dříví po Dunaji do Vídně. Více 

neţ sto let byl kanál vyuţíván k přepravě dříví, dnes jej vystřídala ţeleznice.  

 První koněspřeţná dráha v Jiţních Čechách a na evropském kontinentě vůbec, 

spojovala České Budějovice a Linec, pochází z roku 1827. Prvotní úkolem dráhy bylo zajistit 

spojení solných skladů v Českých Budějovicích s Lincem a Gmundenem. Dráha také slouţila 

k rychlejší, levnější a pohodlnější přepravě osob.  

 V roce 1868 byla spojena města Plzeň a České Budějovice jednou z prvních parních 

ţelezničních tratí v českých zemích. Další spojení v jiţních Čechách začala fungovat aţ v roce 

1892, kdy byl zahájen provoz trati České Budějovice – Český Krumlov – Kájov – Ţelnava. 

V dalším roce byla zprovozněná trať Strakonice – Volyně – Vimperk – Čičenice – Vodňany – 

Prachatice – Volary. Od roku 1900 navazovalo spojení z Volar, přes Lenoru do Vimperka. 

K poslednímu rozšíření tratě došlo v roce 1910 prodlouţením ţelezniční tratě z Volar přes 

Černý Kříţ k městečku, na bavorské hranici, Heidmühle.
91

  

 Městská hromadná doprava v kraji zabezpečovala spojení mezi centrem města a 

nádraţím. Jednalo se o tzv. pouliční dráhu – tramvaj. V prosinci roku 1908 se objevily první 

tramvaje na budějovickém náměstí, šlo však o předváděcí jízdu. Teprve po půl roce byl 

v Českých Budějovicích zahájen pravidelný provoz, tedy 15. června 1909. Tehdejší dráha 

byla jen jednokolejná a po určité vzdálenosti byly vyhybky, aby nedošlo ke střetu 

protijedoucích vozidel. První linka v Českých Budějovicích byla označena písmenem P, 

protoţe trať procházela Praţským předměstím. Druhá linka nesla označení písmene L, jelikoţ 

trať vedla na Linecké předměstí, na které se začalo jezdit aţ v roce 1910.  

                                                             
91 http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_doprav.xml [cit. 2011-03-20] 
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 Lidé potřebovali také jiná spojení, neţ na předměstí měst, a proto začaly ke konci roku 

1909 jezdit první trolejbusy. První trolejbus např. v Českých Budějovicích vyjel na svou první 

jízdu 27. října 1909. Vůz vyrobila firma Daimler – Stoll. Tento vůz táhl po trolejovém vedení 

speciální kontaktní vozíček místo dnešních tyčových sběračů. Na začátku 1. světové války 

byl, z důvodu nespolehlivosti, provoz trolejbusů v Českých Budějovicích zastaven.  

 České Budějovice však bez městské hromadné dopravy dlouho nebyly. Díky 

Jihočeským elektrárnám byla vybudovaná trolejbusová síť a 28. října 1948 se městem opět 

rozjely trolejbusy. Vozy jiţ nebyly tak primitivní, jednalo se o moderní dopravní prostředky, 

se kterými měla zkušenosti Praha, později také Zlín a Most. Jiţ první postavená trať vedla za 

hranice města, a to do Čtyř Dvorů. 1. ledna 1950 došlo k vyčlenění Jihočeských elektráren 

z provozování trolejbusové tratě a následně svěřeno samostatnému Dopravnímu podniku. 

V následujících dvaceti letech byla trolejbusová doprava páteří budějovické městské 

hromadné dopravy. V 60. letech došlo k postupné likvidaci sítě. Trolejbusy naposledy projely 

městem 24. září 1971. 

V roce 1951 zavedl Dopravní podnik první autobusovou linku do Mladého, zde se 

nezdařilo postavit trolejbusovou trať. Autobusy zajišťovaly dopravu na méně 

frekventovaných linkách. Postupem času došlo k převzetí úkolů trolejbusů autobusy. V roce 

1972 jezdilo 11 linek na trati o délce 87 kilometrů. Na počátku roku 1988 dosáhly autobusové 

linky necelých dvou set kilometrů.  

Po dvaceti letech, v roce 1971, došlo k návratu trolejbusů. K obnově trolejbusové tratě 

přispěla představa spojení Českých Budějovic s Jadernou elektrárnou Temelín. Ze záměru 

však sešlo, ale trolejbusy jezdit začaly.
92

 

 

 

 

4.2 Doprava v Jihočeském kraji 

 Dopravní síť v jiţních Čechách, i přes velkou rozlohu kraje, není příliš významná. 

Jihočeský kraj leţí na dopravní ose sever – jih, má tedy vyhovující podmínky pro výstavbu 

                                                             
92 http://www.dpmcb.cz/historie.html [cit. 2011-03-20] 
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moderní dopravní sítě, silniční i ţelezniční. Kraj je z většiny pokryt lesy a chráněnými 

krajinnými oblastmi a nabízí spíše technické památky z oblasti dopravy, neţ rychle vlakové 

spojení.  

4.2.1 Cyklistika a pěší turistika 

 Na území jiţních Čech se rozléhají zalesněné a vodní plochy, okolo níţ vede nespočet 

turistických a cykloturistických stezek. 

 

Cykloturistika 

 Cyklistika patří mezi stále oblíbenější způsoby trávení aktivní dovolené. V Jihočeském 

kraji nalezne kaţdý cyklista potěšení z jízdy klidnou krajinou, nezasaţenou průmyslem. Jako 

jeden z krajů nabízí hustou síť cyklostezek, která se neustále rozšiřuje. V současné době je síť 

doplněna o rozvíjející se sluţby speciálních autobusů a půjčoven kol. Cyklisté mají velkou 

moţnost vybrat si mezi různě obtíţnými terény, mezi oblíbené patří kopce Šumavy, nebo pro 

méně odváţné, rovina Třeboňska. 

O koordinaci a podporu cyklistiky v jiţních Čechách se stará nevládní nezisková 

organizace Nadace Jihočeské cyklostezky, která byla zaloţena na jaře roku 2004. NJC má 

několik zřizovatelů: Jihočeská centrála cestovního ruchu, Jihočeský kraj, ČSAD Jihotrans a.s. 

a města Jihočeského kraje. 

 Cyklisté mohou v letních měsících vyuţít sluţby cyklobusů odbavovaných dopravním 

systémem Cyklotrans. Cyklotrans se zabývá nejen cyklobusy, ale také půjčovnou a servisem 

kol po celých jiţních Čechách. Nejedná se jen o soukromou síť autobusů, ale o provázanost 

s ostatními dopravci přes podobné linky na Šumavě, ţelezniční dopravu aţ po vodní přepravu 

na Orlík a Lipno. Od roku 2010 je dopravní systém podporován Jadernou elektrárnou 

Temelín, která je nyní generálním partnerem dopravního systému Cyklotrans.
93
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Greenways Praha – Vídeň  

 Greenways Praha – Vídeň je síť tras a stezek pro pěší, cyklisty, vodáky nebo jezdce na 

koních. Stěţejní části je dálková cyklotrasa, která kličkuje regiony mezi naším hlavním 

městem a Vídní. Spojuje nejen dvě evropské metropole, ale také přírodní, historická a 

kulturně cenná místa. Na hlavní trasu navazují tématické okruhy, např.: Greenway 

Rožmberského dědictví, jedná se o červenou stezku procházející Třeboňskem. Trasa se 

odchyluje od zelené stezky Greenways Praha – Vídeň a prochází přes malebné vesničky, 

okolo jihočeských rybníků aţ k zámku Hluboká nad Vltavou.
94

 Greenways Praha – Vídeň 

byla vymyšlena a zrealizovaná lidmi, kteří v oblasti, kde prochází, ţijí a mají zájem o 

zachování kulturního a přírodního dědictví, zdravé ţivotní prostředí a rozvoj obcí i měst.  

 

Cykloturistika v regionech
95

 

Jindřichohradecko – Česká Kanada 

 Cyklostezky vedou podél česko – rakouských hranic, v oblasti Slavonic, Nové 

Bystřice, Chlumu u Třeboně a Českých Velenic. Terén v  oblasti je mírně zvlněný, trasy jsou 

vedeny okolo rybníčků a vodních toků přes husté lesy. Výhodou pro cyklisty je moţnost 

projet se na kolech na druhé straně hranice. K dispozici jsou následující přechody pro cyklisty 

za hranice: Chlum u Třeboně, České Velenice, Nová Bystřice, Halámky a Slavonice. Oblast 

protíná dálková cykloturistická mezinárodní trasa Greenway Praha – Vídeň.  

 

Národní park Šumava 

 V Národním parku vedou cyklostezky krásnou přírodou a cyklisté mohou mimo jiné 

navštívit i dvě technické památky, a to Schwarzenberský a Vchynicko – tetovský kanál. Jedná 

se o unikátní vodní díla, která slouţila k přepravě dřeva. Cesta vedoucí kolem 

Schwarzenberského kanálu je napojena na turistické trasy v Německu i Rakousku. 

 

 

                                                             
94 http://www.trebonsko.cz/greenway-rozmberskeho-dedictvi [cit. 2011-03-21] 
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Netolicko 

 V minulých letech byla vybudovaná cyklotrasa s názvem Historická krajina Netolicka, 

která vede krajinou rybníků, historických a archeologických památek. Je rozdělena na dva 

okruhy velký a malý. Malý okruh je určen spíše pro turistiku.  

 

Novohradsko 

 Novohradsko je doposud neobjevenou oblastí jiţních Čech. Příroda Novohradska je 

nedotčena člověkem, nachází se zde nejstarší chráněné území v Čechách (1838) Ţofínský 

prales. Hustota cyklistických tras není příliš velká, cyklisté však mohou vyuţít značených 

stezek pro pěší turisty. I kdyţ hustota cyklotras není velká, jsou trasy velmi dlouhé, např.: 

Pamětí Novohradska, je okruh dlouhý 47 km a Pamětí Vitorazska 89 km, na tomto okruhu se 

mohou cyklisté rozhodnout, zda pojedou po české nebo rakouské straně státní hranice.  

 

Písecko 

 I Písecko nabízí mnoho turistických a cykloturistických tras s různými stupni 

náročnostmi. Cyklotrasy vedou ve většině případů z města Písek, přes vesničky, po lesních 

cestách a Písecké hory zpět do Písku.  

 

Strakonicko 

 Cyklotrasy na území Strakonicka vedou většinou okolo historických památek např. 

Strakonický hrad, a poblíţ města Strakonice v malých, ale zajímavých vesničkách. 

 

Šumava a Lipensko  

 Pohyb na kole v rámci NP a CHKO Šumava je moţný jen na vyznačených 

cyklotrasách, které vedou po zpevněných komunikacích. Cykloturistika je v této oblasti 

ošetřena zákonem. V létě je moţné kombinovat jízdu na kole s dopravou ekologickými 
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autobusy, které jezdí na bionaftu. V rámci ţelezniční trati č. 194 (České Budějovice – Volary, 

Nové Údolí – Černý Kříţ) mohou cyklisté vyuţít zvláštní vagóny pro přepravu kol tzv. 

„kolovlaky“. Cykloturistické stezky v této oblasti překračují státní hranice a pokračují po 

trasách v Bavorsku.  

 Oblast Lipenské přehradní nádrţe, zvláště její pravý břeh, je pro cykloturistiku velmi 

atraktivní. Oproti levému břehu, který okupuje mnoho milovníku vodních radovánek, je pravá 

strana Lipna klidné a ničím nerušené místo. Cyklisté mohou vyjet aţ na hrad Vítkův kámen, 

z kterého je překrásný výhled na Lipenské jezero a Šumavu.  

 

Táborsko 

 Region Táborsko nabízí různorodý cyklistický terén a mnoho historických a 

přírodních zajímavostí. Okolo města bylo vybudováno téměř 400 km cyklotras. Táborsko 

patří mezi vyhledávané oblasti cyklisty. Cyklotrasy vedou podél řeky Luţnice, místních lesů, 

skal, rybníků, potoků a luk.  

 

Třeboňsko 

 Ideální podmínky pro cyklistiku nabízí CHKO a Biosférická rezervace UNESCO 

Třeboňsko. Krajina plná rybníků a lesů je protkaná pavučinou stezek, vhodných pro 

začátečníky, jelikoţ terén je rovinatý. K nejvíce oblíbeným cyklistickým stezkám patří naučná 

stezka Okolo Třeboně a Roţmberk, které prochází nejkrásnějšími místy na Třeboňsku.  

 

Pěší turistika 

 Propracovaný systém značení turistických stezek v jiţních Čechách je evropským 

unikátem. Stezek stále přibývá, nyní mají milovníci turistiky na výběr asi 3000 km tras. Trasy 

vedou většinou po Šumavě, Novohradských i Píseckých horách, okolo třeboňských rybníků a 

v blízkém okolí měst. Turistické trasy jsou zpestřeny rozhlednami, turistickými chatami či 

informačními tabulemi s mapou. Nejvíce turistických tras vede na Šumavě. 
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Pěší turistika v regionech
96

 

Českokrumlovsko 

 Nejzajímavější přírodním úkazem na Českokrumlovsku je nejvyšší hora Blanského 

lesa Kleť (1 084 m), vede tudy i stejnojmenná naučná stezka. Kleť patří mezi nejoblíbenější 

turistické cíle. Na jejímţ vrcholu se nachází nejstarší kamenná rozhledna v Čechách (1825), 

televizní vysílač, turistická chata a hvězdárna, nejvýše poloţené astronomické pracoviště 

v zemi. Za příznivého počasí mohou turisté spatřit panorama rakouských Alp.  

 

Jindřichohradecko 

 V jindřichohradeckém regionu není nabídka turistických tras, tak pestrá jako 

v ostatních částech jiţních Čech. Jindřichohradeckem prochází stezka, která je součásti 

Greenways Praha – Vídeň, a to Greenway řemesel a vyznání. Zajímavostí této stezky je, ţe 

vede po cyklotrasách a turistických značkách aţ na Vysočinu. Vznikla spolupráci Jihočeského 

kraje a Vysočiny.  

 

Národní park a CHKO Šumava 

 NP a CHKO Šumava je nejprotkanější části jiţních Čech různými naučnými stezkami 

pro pěší turisty. K nejzajímavějším stezkám na Šumavě patří Medvědí stezka. Tato trasa byla 

vyznačena jiţ v roce 1967, na trase turisté mohou vidět řadu skalních útvarů, část 

Schwarzenberského plavebního kanálu a v neposlední řadě pomník, na místě, kde byl v roce 

1856 zastřelen poslední šumavský medvěd.  

 

Třeboňsko 

 Třeboňsko je odedávna známe svými rybníky a krásnou krajinou okolo. Oblast 

třeboňské pánve je ideální pro turistiku. Pěší turisté si mohou vybrat z nepřeberné nabídky 

tras a cílů. Nejznámější naučnou stezkou je Okolo Světa. Stezka je pojmenována podle 

známého třeboňského rybníka Svět. Na informačních panelech poskytuje stezka informace o 
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tradičním třeboňském rybnikářství, krajině, přírodě, lidové architektuře a lázeňství. Kromě 

krásných výhledů do okolí je součásti stezky i Schwarzemberská hrobka v blízkém parku.  

 

Pivní stezky 

 Nejen Českobudějovicko, ale i další regiony jsou známy výrobou piva. Není proto 

divu, ţe velmi oblíbenými trasami turistů jsou pivní stezky, na níţ mají moţnost poznat, jak 

se pivo vyrábí, ochutnat jej a navštívit mnoho pivovarů malých i velkých. Jihočeské pivní 

stezky lze realizovat na Českobudějovicku (světoznámé pivovary Budějovický Budvar a 

Budějovický městský pivovar vystupující na trhu pod značkou Budweiser), Českokrumlovsku 

(pivovar Eggenberg), Třeboňsku (pivovar Bohemia Regent) a Písecko – Strakonicku (v okolí 

Písku jsou čtyři pivovary – Platan, Nektar, Zvíkov a Lipan). 

 

4.2.2 Silniční doprava 

 Nejrozvinutějším druhem dopravy v Jihočeském kraji je silniční doprava, zbývá však 

vyřešit mnoho otázek kolem dálnice D3. Jak uţ bylo řečeno výše, Jihočeský kraj je druhým 

největším v České republice. Díky tomu se řadí na druhé místo v délce silniční sítě v Česku. 

K 1. lednu 2011 mohou řidiči motorových vozidel jezdit po 6 128,8 km silnic. Ředitelství 

silnic a dálnic zveřejnilo k 1. lednu 2011 následující délky silnic v Jihočeském kraji.  

 

 

         Obrázek č. 3: Délka silniční sítě v Jihočeském kraji 
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 Na výše uvedeném grafu vidíme, ţe na území Jihočeského kraje převaţují silnice III. 

třídy (3 808,6 km), na druhém místě jsou silnice II. třídy (1 643, 8 km). Silnice I. třídy jsou 

dlouhé 653,7 km. V porovnání s ostatními kraji, prochází Jihočeským krajem zlomek 

rychlostních silnic a dálnic. Rychlostních silnic je v kraji nejméně, pouhých 7,4 km. Dálnice 

tvoří jen necelé procento z celkové délky silniční sítě Jihočeského kraje.
97

 

 Silniční infrastruktura je ve špatném stavu, převaţují silnice III. třídy a špatné značení 

silnic. Jihočeský kraj má nedostačující dopravní napojení na sousedící regiony, jak v České 

republice, tak v zahraničí (Spolková republika Německo a Rakouská republika). 

 

 

Obrázek č. 4: Délka silniční sítě v jednotlivých krajích ČR 

 Z výše zobrazeného grafu, můţeme vyčíst, ţe se Jihočeský kraj, co se týče délky 

silniční sítě v jednotlivých krajích, řadí na druhé místo, za Středočeský kraj. Jihočeská silniční 

síť je dlouhá 6 128,8 km. V porovnání s Karlovarským krajem, je silniční síť v jiţních 

                                                             
97 http://www.rsd.cz/sdb_intranet/sdb/download/prehledy_2011_1_jc.pdf [cit. 2011-03-21] 
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Čechách téměř třikrát delší. Středočeským krajem prochází silniční síť téměř o jednu třetinu 

delší, neţ Jihočeským krajem.
98

 

 Přes řeky a údolí byly vybudovány mosty, aby se lidé mohli dostat na druhou stranu 

břehu. V Jihočeském kraji bylo postaveno mnoho mostů. Dnes některé z nich slouţí jen 

turistům nebo cyklistům. Ale mnohé jsou vyuţívány, jak pěšími turisty, cyklisty, tak k silniční 

a ţelezniční dopravě. Takovýmto mostem je most Duha v Bechyni. Od roku 1928 se nad 

údolím Luţnice klene, elegantní jednoobloukový ţelezobetonový most Duha. V roce 1957 

byla zahájena výstavba Orlické přehrady a stavba Žďákovského mostu. Most je dlouhý 540 

metrů, hlavní oblouku s rozpětím 330 metrů je podpírán konstrukcí, po které vede silnice 

z Tábora do Plzně. Ta je ve výšce 50 metrů nad hladinou jezera a 100 metrů nad bývalým 

dnem řeky Vltavy. Těmito parametry se řadí k největším svého druhu na světě.
99

  

 V níţe uvedeném grafu vidíme počet a délku mostů v jednotlivých krajích České 

republiky. Nejvíce mostů o nejdelší délce je ve Středočeském kraji. Jihočeský kraj se řadí 

s 1 363 mosty na páté místo, v počtu mostů v republice. A na šesté místo, co se týče celkové 

délky mostů. Mosty dohromady v kraji měří 22 476 metrů.
100

 

 

 

Obrázek č. 5: Počet a délka mostů v krajích ČR 

                                                             
98 http://www.rsd.cz/sdb_intranet/sdb/download/prehledy_2011_1_cr.pdf [cit. 2011-03-21] 

99 Propagační a informační materiály  GO a REGIONTOUR Brno 2011 

100 http://www.rsd.cz/sdb_intranet/sdb/download/prehledy_2011_1_cr.pdf [cit. 2011-03-21] 
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 V současné době patří k důleţitým rozvojovým investicím v silniční dopravě výstavba 

dálnice D3 (Praha – Tábor – České Budějovice – Rakousko), na niţ má navazovat rychlostní 

komunikace R3 a R4. Dálnice D3 má propojit Prahu a jiţní Čechy, napojit Českobudějovicko 

a Táborsko na republikovou dálniční síť, a na hraničním přechodu Dolní Dvořiště navázat na 

silniční síť Rakouska. Navrţená trasa D3 je součásti hlavního mezinárodního silničního tahu 

E55, který vede ze Skandinávie, přes Německo, naši zemi, Rakousko a Itálii do Řecka. 

Dálnice D3 je také součásti doplňkové sítě evropských dopravních koridorů TINA a po 

vstupu České republiky do Evropské unie, v květnu 2004, se dálnice stala součásti 

transevropské silniční sítě Unie TEN-T. O výstavbě dálnice se vedly diskuze jiţ v roce 1939. 

Při vzniku základní dálniční sítě bývalého Československa, však dálnice D3 chyběla a byla 

přidána v roce 1987.
101

 První část budoucí D3 byla otevřena v roce 1991 v podobě obchvatu 

města Tábor. V současnosti se uvaţuje o financování, úseku D3 mezi Veselím nad Luţnicí a 

hranicí s Rakouskem, metodou PPP (Public Private Partnership), tedy spolufinancování 

výstavby úseku státem a soukromým sektorem. Výstavba by měla být zahájena v roce 2012. 

 Krajem prochází mezinárodní silnice E55, která má být v nejbliţší době nahrazena, 

v úseku Praha – Dolní Dvořiště, dálnicí D3. 

 Městskou hromadnou dopravu v kraji zajišťují trolejbusy a autobusy. Ve velkých 

městech nejezdí ani tramvaje, ani metro. V jihočeské metropoli, v Českých Budějovicích, 

zajišťuje městskou hromadnou dopravu Dopravní podnik města České Budějovice, který 

během roku přepraví necelých 40 milionů cestujících. V Písku zabezpečuje městské a 

příměstské spojení ČSAD Písek a Student Agency. Student Agency poskytuje přepravu z 

Písku do Prahy a zpět nebo přes České Budějovice do Českého Krumlova osmkrát denně. 

Dopravce ČSAD Jindřichův Hradec a.s., poskytuje dopravní sluţby dvou městům, a to 

Jindřichův Hradec a Třeboň.
102

 V Třeboni nefunguje ţádný dopravce, který by zabezpečoval 

hromadnou dopravu pro město. Autobusy a trolejbusy jezdí, jako v kaţdém jiném českém 

městě podle jízdních řádů a dle vlastních přepravních tarifů. Cestující si musí zakoupit 

jízdenku u řidiče dopravního prostředku, v automatech či nádraţích. V některých dopravních 

prostředcích je cestující povinen jízdenku označit, a v některých stačí zakoupení. Linky mají 

svá označení a jezdí v rámci zón. Potencionální cestující si mohou vyhledat spojení na 

webových stránkách Integrovaného dopravního systému České republiky (IDOS).  

                                                             
101 MUSIL, F., J. Po stezkách k dálnicím. 1. vydání. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1987. 216 s.  

      ISBN 31-018-86-05-99 

102 Propagační a informační materiály  GO a REGIONTOUR Brno 2011 
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 S uspěchanou dobou se zvyšuje počet automobilů, a v návaznosti nato roste i 

poţadavek na více parkovacích míst v městech. Trendem se stalo vyuţívání automobilů, 

jednou osobou, při cestě do práce. Na území kraje jsou řidičům k dispozici placená i 

neplacená parkovací místa a existují také části měst, kde automobily vůbec nemohou např. 

historické centrum Českého Krumlova. V některých městech fungují informační tabule o 

počtu volných míst na vybraných parkovištích. I přesto je v kraji stále nedostatek parkovacích 

míst.  

 Počet nehod v kraji roste, i kdyţ není tak vysoký jako v ostatních částech republiky. 

Během ledna a února bylo v jiţních Čechách zaznamenáno 420 nehod. Jihočeský kraj se řadí 

na 5. místo mezi kraje s nejniţší nehodovostí. Před jiţními Čechy je kraj Karlovarský 

s nejniţším počtem nehod (215 nehod), Zlínský kraj (230 nehod), kraj Vysočina (353 nehod) 

a Plzeňský kraj (371 nehod).
103

  

 

4.2.3 Kolejová doprava 

 Kolejová doprava je v jiţních Čechách zastoupena pouze vlakovou přepravou. 

V ţádném jihočeském městě nejezdí tramvaje, ani metro.  

 Přes všechny jihočeské regiony nevede ani jedna ţelezniční trasa pro expresní vlaky 

(Eurocity a Intercity), ale vedou zde hlavní ţelezniční tahy. První vede z Prahy do Tábora a 

přes Veselí nad Luţnicí do Rakouska. Druhý vede z Plzně do Českých Budějovic, dále do 

Rakouska. Poslední tah projíţdí mezi Pískem a Zdicemi. Ţelezniční dopravu v Jihočeském 

kraji zajišťují České dráhy a.s., denně vypraví v průměru 384 vlaků, které ujedou přibliţně 

14 337 kilometrů. Oproti roku 2009 došlo ke sníţení ujetých kilometrů o 2,26 %. České dráhy 

zavedly v kraji nová vozidla Regionova, díky těmto vlakům bylo moţné změnit přestupní 

vazby na trati Tábor – Bechyně a dálkovými vlaky v Táboře.
104

 Díky této změně došlo ke 

zkrácení čekání v řádu desítek minut. Nyní je zcela omezena regionální doprava v úseku 

Strakonice. Ţelezniční doprava není v jiţních Čechách příliš vyhovující, na některé přípoje 

musí lidé čekat velmi dlouho a kombinovat s autobusovou nebo automobilovou přepravou. 

                                                             
103 http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx [cit. 2011-03-20] 

104 http://www.ceskedrahy.cz/assets/tiskove-centrum/magaziny-a-periodika/zeleznicar/zel48-10.pdf  

     [cit. 2011-03-20] 

http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx
http://www.ceskedrahy.cz/assets/tiskove-centrum/magaziny-a-periodika/zeleznicar/zel48-10.pdf
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Jelikoţ nejezdí v ţádném regionu expresní vlaky, je doprava pomalejší. V roce 2009 byla 

celková provozní délka ţelezničních tratí v kraji 981 km.  

 Jihočeským krajem prochází důleţitý ţelezniční koridor, a to IV. tranzitní ţelezniční 

koridor, který leţí na dopravní ose sever – jih a spojuje Prahu a Linec. O přestavbu a 

modernizaci koridoru se stará Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace. Část 

ţelezničního koridoru není zcela přestavěná. Zároveň patří trať Praha – Benešov u Prahy – 

Tábor – České Budějovice – Horní Dvořiště k nejdůleţitějším tratím v České republice. 

Důleţitou roli neplní, jen v Česku, je také významnou transevropskou ţelezniční trasou sítě 

TEN – T na severojiţní ose Balt – Jadran.
105

  

 TEN – T je program, který je určen k rozvoji transevropské dopravní sítě v rámci 

Evropské unie. Hlavním cílem programu je zajištění soudrţnosti, propojení a interoperability 

na transevropské dopravní síti. Členské státy EU mají nárok na finanční prostředky z tohoto 

programu. Maximálně mohou státy čerpat aţ 50 % nákladů na studie nebo 10 % nákladů na 

stavební práce, u přeshraničních projektů 20 %. Jelikoţ je Česká republika členem EU, má 

k dispozici finanční prostředky k financování projektů na síti TEN z rozpočtu EU v programu 

TEN – T. Např. v roce 2008, byla rekonstrukce ţelezniční stanice Olomouc, z části 

financována z rozpočtu TEN.
106

  

 Modernizace tranzitního koridoru zahrnuje přestavbu tratě z Prahy do Českých 

Budějovic, tak aby vlaky mohly jezdit na trati rychlostí do 160 km/h. Vyšší kapacita a 

rychlost mají přinést kvalitnější spolehlivost dopravy, zkrácení doby cestování a v neposlední 

řadě posílit konkurenceschopnost ţeleznice proti silniční dopravě. Technická a ekonomická 

studie Horní Dvořiště, státní hranice – České Budějovice řeší zajištění páteřního ţelezničního 

spojení na celé délce tratě Praha – Linec transevropské sítě TEN – T.  

 Velkou zajímavostí jiţních Čech je koněspřežní železnice České Budějovice – 

Linec. Koněspřeţní ţeleznice je nejstarší ţeleznicí na evropském kontinentě, která byla 

budovaná v mezi lety 1825 – 1832. Slouţila především pro přepravu soli z hornorakouské 

Solné komory do Čech. Výstavbou této unikátní ţeleznice došlo k propojení povodí řek 

Vltavy a Dunaje. Doprava zboţí na trati byla zahájena 1. srpna 1832. O čtyři roky později byl 

uveden do provozu další úsek trati mezi Lincem a Gmundenem. Rovněţ byla zahájena 

                                                             
105 http://www.4-koridor.cz/ [cit. 2011-03-22] 

106 http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/spolufinancovani-z-eu/program-ten-t.html [cit. 2011-03-22] 

http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/spolufinancovani-z-eu/program-ten-t.html


65 
 

přeprava osob, „vlaky“ vyjíţděly v 5 hodin ráno z Českých Budějovice a do Lince přijíţděly 

v 19 hodin. V 60. letech 19. století začala pomalu koněspřeţka zaostávat za parními 

ţeleznicemi, díky novému vynálezu, se začala přestavovat na parní provoz. Poslední vlak, 

který byl taţen koňmi, vyjel 15. prosince 1872. Pozůstatky, zachované na území naší země, 

byly v roce 1971 prohlášeny národní kulturní památkou. Do dneška se dochovala několik 

památek koněspřeţní ţeleznice např. v Českých Budějovicích stráţní domek v Mánesově ulici 

č. 1, který byl za dob koněspřeţky součást areálu nákladového nádraţí. V současné době 

turisté naleznou v domě expozici věnovanou koněspřeţné ţeleznici. Nejdůleţitější zastávkou 

v rámci putování po stopách koněspřeţky je muzeum a nádraţí v Kerschbaumu, asi 15 km od 

české hranice máme moţnost vrátit se 139 let zpět do minulosti a projet se koněspřeţkou. 

 Unikátní technickou památkou, která dokumentuje, spolu s koněspřeţní dráhou, vývoj 

ţelezniční dopravy na území České republiky jsou Jindřichohradecké úzkokolejky. O jejich 

výstavbu se zaslouţila města např. Bystřice, Jindřichův Hradec apod. i místní továrníci, 

statkáři a podnikatelé. Jedná se o dvě úzkorozchodné ţeleznice, jejichţ rozchod kolejí je 

pouze 760 mm. Jedna trať, Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, byla otevřena 1. 11. 1897 a je 

dlouhá 39 km. Dodnes je vyuţívaná k osobní rekreační a nákladní dopravě. Druhou tratí je 

severní trať Jindřichův Hradec – Obrataň, která je v provozu od roku 1906. A dnes je 

povaţována za důleţitý prostředek dopravní obsluhy v regionu. Kaţdoročně se mohou 

návštěvníci projet v historických vozech a parních lokomotivách. Tiskárna, na nádraţí 

v Kamenici nad Lipou, vyrábí klasické Edmondsonovy lepenkové jízdenky, které odtud putují 

k zákazníkům nejen z České republiky, ale také do Švýcarska či Rakouska.  

 Jako dopravní prostředek, při cestě z Tábora do Bechyně, můţeme ve vybraných 

termínech vyuţít vlak jezdící po elektrifikované trati od roku 1903. První česká 

elektrifikovaná trať byla postavena dle projektu Františka Křiţíka a jedná se o 

elektrifikovanou dráhu Elinka.
107

  

 

4.2.4 Letecká doprava 

 Ani letecká doprava nemá v kraji příliš rozsáhle zastoupení. Na celém území jiţních 

Čech jsou v provozu pouhá dvě letiště, mezinárodní letiště České Budějovice a vnitrostátní 

veřejné a neveřejné mezinárodní letiště s vnitřní hranicí Hosín. 

                                                             
107 Propagační a informační materiály  GO a REGIONTOUR Brno 2011 
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Letiště České Budějovice je jediné místo na jihu Čech, které umoţňuje letecké 

spojení s celým světem. V současnosti vlastní licenci na provozování neveřejného 

mezinárodního letiště s vnější hranicí a je přizpůsobené pro lety ve dne. Letiště existuje 

pouhých pět let. Projekt letiště patří k nevýznamnější v rámci Jihočeského kraje. Město České 

Budějovice spolu s Jihočeským krajem zaloţily společnost Jihočeské letiště České Budějovice 

a.s. poté, co areál vojenského letiště v Plané definitivně opustily poslední armádní letadla, 

s cílem vybudovat v jiţních Čechách mezinárodní regionální letiště. Letiště začalo s licencí 

pro veřejné vnitrostátní letiště na zkrácené části přistávací dráhy. Jiţ v prvním roce se mohlo 

letiště pochlubit skoro třemi tisíci vzletů a přistání.  

 Letadla přistávají na dva a půl kilometrové dlouhé dráze a mohou mít rozpětí křídel 36 

metrů. Lety potřebující celní a pasovou sluţby, musí být ohlášeny 24 hodin předem.  

 V současné době prochází letiště modernizací a rekonstrukcí. Po ukončení lze letiště 

zařadit mezi standardní mezinárodní letecký přístav. Bude také připraveno na odbavování 

středně velkých dopravních letadel a na pravidelné i charterové lety.
108

  

 Veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště Hosín působí v jiţních Čechách 

jako významné centrum leteckých sportů. Letiště Hosín provozuje Aeroklub České 

Budějovice. Lidé, kteří chtějí vidět svět z ptačí perspektivy nebo zaţít trošku adrenalinu 

mohou vyzkoušet sluţby aeroklubu, který zájemcům nabízí vyhlídkové lety či parašutismus. 

Aeroklub pořádá víkendové kurzy parašutismu zakončené seskoky padákem ze sportovního 

letounu. Mimo jiné nabízí klub pilotní výcviky. Potencionální piloti musí splňovat řadu 

podmínek, aby mohli výcvik absolvovat.
109

  

 

4.2.5 Vodní doprava 

 Celá Česká republika, Jihočeský kraj nevyjímaje, nedisponuje s rozsáhlou vodní 

dopravou. Na území kraje je vodní doprava zanedbatelná, jelikoţ tady řeky jen pramení. Jiţní 

Čechy jsou známé díky svým pověstným rybničním soustavám, které nikde jinde v Česku 

nenajdeme. Vodní nádrţe, přehrady a řeky slouţí spíše k rekreačnímu sportování, okruţním 

plavbám nebo rybaření.  

                                                             
108 http://www.airport-cb.cz/cz/page/25/historie-letiste-v-ceskych-budejovicich.html?detail=32 [cit. 2011-03-22] 

109 http://www.hosin.info/historie.php [cit. 2011-03-22] 
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Na řece Vltavě se kaţdoročně pořádají vodácké akce např. odemykání Vltavy, 

Čertovy proudy pod Lipenskou přehradou, Krumlovský vodácky maraton a mnoho dalších. 

Jiţní Čechy jsou pro vodáctví stvořené. Říká se, ţe celé generace vodáku jsou rozděleny na 

dvě skupiny. Na ty, kteří nedají dopustit na romantickou Luţnici a na milovníky Vltavy, kteří 

si neodpustí přijít o tak krásný záţitek jako jsou např. peřeje pod Lipnem. Okruţní plavby po 

řece Vltavě poskytují např. společnost Jihočeská Plavební. Pravidelnou i nepravidelnou lodní 

dopravu na Vltavě nabízí Lodní doprava Quarter. Lodě plují po řece Vltavě a na přehradách 

např.: Orlík, Slapy.
110

 

 Nejen řeky, ale také vodní přehrady jsou vyhledávány ke sportování. Největší 

přehradou na území jiţních Čech a České republiky je Lipno. Jedná se o vodní dílo uměle 

vybudováno na řece Vltavě. Slouţí jako zásobárna vody a zároveň je jedinou nádrţí, kterou 

lze vyuţít proti velkým povodním. Lipno slouţí k rekreačnímu sportování a vodním 

radovánkám.  

 Nyní probíhá projekt, jehoţ cílem je obnovit splavnost na řece Vltavě pro rekreační 

plavbu. Projekt byl nazván Splavnění Horní Vltavy. Rekreační plavba na významných 

dopravních vodních cestách je velmi důleţitá z ekonomického i volnočasového hlediska. 

Ideálním místem k rozvoji rekreační plavby je Horní Vltava v úseku od Třebenic (Slapy) do 

Českých Budějovic. Díky tomuto projektu se „jihočeská“ Vltava plavebně napojí na vodní 

nádrţ Orlík. Tímto krokem se rozšíří turistický potenciál o Orlickou nádrţ na Vltavě a Otavě. 

V budoucnu by měla vzniknout souvislá vltavská vodní cesta, která je díky Labi napojená na 

celou síť evropských vodních cest. Projekt by měl být dokončen v roce 2013.
111

 

 Rožmberská rybniční soustava, která byla v roce 2002 vyhlášena Národní kulturní 

památkou, slouţí především k chovu ryb a rybaření. 

 Mezi nejvýznamnější technické památky jihu republiky patří Schwarzemberský 

plavební kanál. Byl vybudován na přelomu 18. a 19. století na Prachaticku, pro přepravu 

dřeva z těţce dostupných šumavských lesů do Vídně. Pravidelné plavení do Rakouska 

skončilo v roce 1932. Plavební kanál má své muzeum v obci Chvalšiny, obec je rodištěm 

autora Schwarzemberského kanálu Josefa Rosenauera. Tento kanál není na území 

                                                             
110 Propagační a informační materiály  GO a REGIONTOUR Brno 2011 

111 http://www.rvccr.cz/?s=3&m=28&sm=60 [cit. 2011-03-22] 

http://www.rvccr.cz/?s=3&m=28&sm=60
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Jihočeského kraje jediný, je však nejvýznamnější. Druhý kanál vedený přes území je 

Vchynicko – tetovský, který není příliš znám.
112

  

 

4.2.6 Ostatní druhy dopravy  

Potrubní doprava 

 Potrubní systém k přepravě plynu, v jiţních Čechách, prochází přes město Veselí nad 

Luţnicí. K přepravě ropy dochází v potrubí, které je vedeno nad městem Písek. 

 V kraji je vybudována kanalizace a vodovody, které musí odpovídat předpisům a 

poţadavků EU. 

 

Lanovková doprava 

 Lanovková doprava je na většině území Jihočeského kraje, zavedená v horských 

oblastech a lyţařských střediscích. Např. na vrchol Kleť jezdí sedačková lanovky, lanovka je 

vyuţívaná především lyţaři a poté turisty, kteří touţí po překrásném výhledu.  

 

Telekomunikační doprava 

 Ve všech krajích České republiky, v Jihočeském kraji nevyjímaje, dochází k postupné 

digitalizaci televizního vysílání. Lidé tak přijímají televizní programy digitálně a ne přes 

analogové vysílání.  

 Občané jiţních Čech mohou poslouchat místní rádia např. Český rozhlas České 

Budějovice, Kiss jiţní Čechy nebo rádio Orlík.  

Součásti telekomunikačního systému je také Česká pošta, která poskytuje přepravu 

zpráv formou dopisů. V kaţdém městě jiţních Čech funguje, ale v menších obcích uţ je 

dostupnost pošty horší.  

                                                             
112 Propagační a informační materiály  GO a REGIONTOUR Brno 2011 
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 Místní lidé mohou vyuţívat ke své informovanosti internet, rozhlas, televizi, rádio 

nebo mobilní sítě, které na území kraje fungují.  

 

Přeprava elektrické energie 

 Přeprava elektrické energie je v jiţních Čechách převáţně poskytována dvěma 

společnostmi, a to ČEZ, a.s. a E.ON Česká republika, s.r.o.  

 E.ON Česká republika, s.r.o. sídlí v Českých Budějovicích a poskytuje elektrickou 

energii, zemní plyn a související sluţby převáţně regionům Jihočeského kraje a dalším 

evropským i americkým zemím.
113

  

 Skupina ČEZ je největším dodavatelem elektrické energie v celé České republice i 

Jihočeském kraji. Skupina ČEZ má pod svým vedením tři vodní elektrárny: vodní elektrárna 

Lipno (Lipno nad Vltavou), Hněvkovice (Týn nad Vltavou) a Kořensko (Všemyšlice). V kraji 

vyrábějí elektrickou energie také fotovoltaické elektrárny: Ševětín, Beţerovice (Sudoměřice u 

Bechyně), Chýnov a Čekanice (Tábor). A v neposlední řádě v médiích nejznámější Jaderná 

elektrárna Temelín. 

 Jaderná elektrárna Temelín vyrábí elektřinu ve dvou výrobních blocích 

s tlakovodními reaktory. Odběr technologické vody zajišťuje vodní dílo Hněvkovice, na 

Vltavě.
114

 

 Městská elektrárna Písek byla postavena v roce 1887, a tehdy slouţila jako napájení 

elektrického osvětlení pro Písek, které sestavil František Křiţík. Je to nejstarší veřejná vodní 

elektrárna v českých zemích. Od roku 1994 je elektrárna opět v provozu a vyrábí elektrický 

proud.  

 

Pasová doprava 

 Pasovou dopravu vyuţívá ke své činnosti společnost Kamenolomy ČR s.r.o., která je 

součásti stavebního koncernu STRABAG SE. Společnost zajišťuje těţbu, výrobu a prodej 

drceného kameniva. K přepravě kameniva pouţívá pasový dopravník, který je chráněn 

                                                             
113 http://www.eon.cz/cs/about-corporate/profile/eon_energie.shtml [cit. 2011-03-22] 

114 http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/ete.html [cit. 2011-03-22] 
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obloukovými kryty. Stále se kamenivo těţí v následujících lomech: Lašovice, Koţlí, 

Nihošovice, Těšovice, Bliţná a Kaplice.
115

  

Kosmická doprava 

 Do vesmíru smíme nahlédnout z kopule hvězdárny a planetária České Budějovice. 

Jedná se druhou nejstarší hvězdárnu v České republice, přístupnou veřejnosti, která byla 

otevřená v roce 1937. Svou pobočku má na Kleti. Veřejná prohlídka hvězdárny na Kleti je 

veřejnosti umoţňována o víkendech. V průběhu návštěvy jsou prezentovány výsledky 

výzkumného programu Observatoře Kleť. Vědci se zaměřují především na objevy planetek, 

komet a pozorování blízkozemních asteroidů. 

 Hvězdárna prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci má pouze dva zaměstnance a 

další členy astronomického klubu pracující ve svém volném čase. Hvězdárna je přístupná 

veřejnosti, pořádají se zde odborné přednášky předních českých astronomů a Dny 

astronomie.
116

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
115 http://www.mineral-cesko.com/cz/provozovny-lomy/ [cit. 2011-03-22] 

116 http://www.hvezdarnajh.cz/info.php [cit. 2011-03-22] 
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5. Dopravní služby v okolí Jihočeského kraje 

V předchozím textu byla přiblíţena doprava Jihočeského kraje a nyní popíši silniční, 

ţelezniční, leteckou a vodní dopravu, která by mohla mít pozitivní i negativní vliv na 

Jihočeský kraj, ve čtyřech sousedících krajích, a to v Jihomoravském, Plzeňském, 

Středočeském, na Vysočině a ve dvou sousedících státech: ve Spolkové republice Německo a 

Rakouské republice. 

 

5.1 Silniční doprava v okolí 

Jihomoravský kraj 

 V Jihomoravském kraji zabezpečují dopravu dopravci pomocí Integrovaného 

dopravního systému. Kromě autobusů a trolejbusů jezdí v jihomoravských městech také 

tramvaje, spadající do hromadné městské dopravy. Přes kraj je vedena dálnice D1 a D2, která 

pokračuje na Slovensko. Důleţitou součásti dopravy jsou rychlostní silnice R43 a R54. Délka 

jihomoravské silniční sítě je k 1. lednu 2011 4 480,1 km. Nejdelší část sítě zaujímají silnice 

III. třídy.
117

  

 

Plzeňský kraj 

 Plzeň se řadí mezi významné dopravní uzly v České republice, nejdůleţitějším tahem 

je trasa Praha – Plzeň – Norimberk. Integrovaný dopravní systém funguje i v Plzeňském kraji, 

v městech a mimo ně jezdí autobusy, tramvaje a trolejbusy.  

Město obchází dálnice D5, která spojuje Plzeňský kraj a Českou republiku se 

Spolkovou republikou Německo. Celková délka plzeňské silniční sítě je 5 129 km. Největší 

zastoupení mají silnice III. třídy 3 098,8 km. Plzeň je křiţovatkou tří hlavních dopravních 

tepen evropské dopravní sítě: E50 (Německo – Rozvadov – Plzeň – Praha – Slovensko), E49 

(Německo – Vojtanov – Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice – Rakousko) a E53 (Plzeň 

                                                             
117 http://dalnice-silnice.cz/CZ.htm [cit. 2011-03-22] 



72 
 

– Ţelezná Ruda – Německo). Zajímavosti je, ţe na území Plzeňského kraje nevede ţádná 

rychlostní silnice.
118

  

 

Středočeský kraj 

 Středočeský kraj je největší v České republice, obklopuje hlavní město Prahu a silniční 

síť je zde nejdelší. V kraji funguje tzv. Středočeská integrovaná doprava, jejichţ cílem je 

zajistit obyvatelům shodné vyuţití hromadné dopravy, zvýšit počet cestujících ve veřejné 

dopravě a v neposlední řadě, omezit negativní vlivy individuální automobilové dopravy. 

Středočeský kraj má specifické postavení, v jeho centru leţí hlavní město Praha, vzhledem 

k tomuto postavení nebyl nalezen podobný model IDS v České republice ani v Evropě.  

 Krajem prochází naše nejstarší a nejdelší dálnice D1, dále dálnice D5, D8, D11 a 

nedostavěná dálnice D3. Celková délka silniční sítě v kraji je 9 637,0 km. Z toho 194,2 km 

patří dálnicím, rychlostním silnicím 152,1 km, silnicím I. třídy 661,2 km, silnicím II. třídy 

2 373,2 km a silnicím III. třídy 6 256,2 km.
119

  

 

Kraj Vysočina 

 Vysočina je také kraj bez rychlostní silnice. Vysočinou prochází dálnice D1 (z Prahy 

do Brna) a dvě mezinárodní silnice E59 (Jihlava – Vídeň – Zagreb) a E55 (České Budějovice 

– Třeboň – Humpolec). V kraji vyuţívají obyvatelé městskou hromadnou dopravu autobusy. 

Celková délka silniční sítě je 5 099,6 km.
120

  

 

Rakouská republika 

 Rakouská republika nabízí turistům a obyvatelům pestřejší dopravní síť neţ Jihočeský 

kraj. Přímo ve Vídni jezdí autobusy, tramvaje a metro, v rámci systému městské hromadné 

dopravy. Rakousko disponuje s velmi hustou silniční síti. Republikou prochází mnoho dálnic. 

Nejdůleţitější je dálnice A5, která má spojit Rakousko s naší republikou. 

                                                             
118 http://web.plzen.eu/cz/o_meste/doprava/index.html [cit. 2011-03-22] 

119http://www.rsd.cz/sdb_intranet/sdb/download/prehledy_2011_1_jc.pdf [cit. 2011-03-21]  

120 http://www.kr-vysocina.cz/paterni-silnicni-sit-kraje-vysocina/d-4024267/p1=8597 [cit. 2011-03-22] 

http://web.plzen.eu/cz/o_meste/doprava/index.html
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Spolková republika Německo 

 Německá městská hromadná doprava má pozoruhodné dopravní systémy jako ţádná 

jiná země. Převládá zde doprava metrem. Německo má hustou síť silnic a dálnic. Najdeme 

zde nejdelší dálniční síť v Evropě (přes 12 000 km). Silnice zaujímají délku přes 40 000 km. 

Německo je s Českou republikou propojeno dálnici D5.  

 

5.2 Kolejová doprava okolí 

Jihomoravský kraj 

 Město Brno je jednou z důleţitých středoevropských ţelezničních stanic, leţí na 

mezinárodní ţelezniční trase Balkán – Budapešť – Brno – Praha – Berlín – Skandinávie. Na 

brněnské vlakové nádraţí přijíţdějí vlaky sítě Euro City. Brno je také začleněno do projektu 

evropské sítě vysokorychlostních ţelezničních tratí. Přes Brno tedy vede I. tranzitní ţelezniční 

koridor. V Jihomoravském kraji je ţelezniční doprava ve velmi dobrém stavu a cestující 

nemusejí dlouho čekat na spoje, s výjimkou zpoţdění.
121

  

 

Plzeňský kraj 

 Město Plzeň tvoří velmi významný ţelezniční uzel, v kterém se sbíhá šest směrů: od 

Prahy, Českých Budějovic, Domaţlic, Chebu, Ţatce a Ţelezné Rudy. Přes Plzeň jezdí vlaky 

Euro City, Inter City a mezinárodní rychlíky, které zajišťují přímě spojení s Frankfurtem nad 

Mohanem, Norimberkem, Mnichovem a Stuttgartem. Přes Plzeňský kraj vede III. tranzitní 

ţelezniční koridor.
122

  

 

 

 

 

                                                             
121 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/jihomoravsky-kraj/charakteristika-jihomoravskeho-

kraje/1000924/40555/#doprava [cit. 2011-03-22] 

122 http://web.plzen.eu/cz/o_meste/doprava/index.html [cit. 2011-03-22] 
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Středočeský kraj 

 Nejdůleţitějším ţelezničním uzlem je ve Středočeském kraji město Kolín, přes nějţ 

prochází dva tranzitní ţelezniční koridory (I. a III. koridor). V kraji je vybudováno mnoho 

vlakových nádraţí, které nabízejí nespočet spojení v rámci kraje, s jinými kraji nebo státy.  

 

Kraj Vysočina 

 Vysočina drţí smutný primát nejhorších vlaků v České republice. Délka ţelezniční 

tratě je 843 km, na niţ jezdí pravidelně vlaky. Část tratě provozují Jindřichohradecké místní 

dráhy. Tratě by měly být v současné době rekonstruovány, modernizovány a elektrifikovány. 

Měl by být také obnoven vozový park.
123

  

 

Rakouská republika 

 Síť rakouských drah je dlouhá téměř 6 000 km a je přímo napojena na evropskou 

ţelezniční síť. Mezinárodní vlakové spoje existují téměř do všech evropských zemí. 

V Rakousku jezdí všechny druhy vlaků od osobních, přes rychlíky k EC a IC. Vlaková 

doprava je rychlá a bezpečná.
124

  

 

Spolková republika Německo 

 Německo disponuje asi s 35 000 km dlouhou ţelezniční tratí. Po trati jezdí moderní 

rychlovlaky, kategorie InterCity Express. Dopravní systém je velmi vyspělý a moderní. Lidé 

mohou vyuţít velmi rychlé spojení po celém Německu. Německo je napojeno na evropskou 

síť vysokorychlostních tratí. Do České republiky nabízí mnoho spojení, ale u nás je horší 

napojení.
125

 

 

                                                             
123 http://www.ct24.cz/doprava/zeleznicni/114558-smutny-primat-nejhorsich-vlaku-drzi-vysocina/  

     [cit. 2011-03-22] 

124 http://www.austria.info/cz/prakticke-rady/-1162291.html [cit. 2011-03-22] 

125 http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/473627D4-6683-4B56-919B-A4ADF2E9FC83/0/4malochova.pdf  

     [cit. 2011-03-22] 

http://www.ct24.cz/doprava/zeleznicni/114558-smutny-primat-nejhorsich-vlaku-drzi-vysocina/
http://www.austria.info/cz/prakticke-rady/-1162291.html
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/473627D4-6683-4B56-919B-A4ADF2E9FC83/0/4malochova.pdf
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5.3 Letecká doprava v okolí 

Jihomoravský kraj 

 Na území Jihomoravského kraje je jedno mezinárodní letiště, a to Brno – Tuřany. 

Další letiště je v Břeclavi, Kyjově, Vyškově a Znojmu, fungují jako veřejná vnitrostátní 

letiště.  

 

Plzeňský kraj 

 Letecká doprava v Plzeňském kraji nemá velké zastoupení. Mezinárodní neveřejné 

letiště Plzeň - Líně funguje jen za podmínek viditelnosti ve dne. Plzeňský kraj vyuţívá sluţeb 

Ruzyňského letiště.  

 

Středočeský kraj 

 Ve Středočeském kraji je v provozu mnoho letišť jak veřejných tak neveřejných. 

Obyvatelé kraje vyuţívají většinou sluţeb mezinárodního letiště Praha – Ruzyně. 

K nejznámějším patří letiště v Kolíně, Kladně, Mladé Boleslavi a Příbrami, všechny jsou 

veřejné vnitrostátní.  

 

Kraj Vysočina 

 Vysočina má jedno mezinárodní letiště, sídlící v Havlíčkově Brodě, které vzniklo 

počátkem minulého roku. Dále můţeme vyuţít sluţeb veřejných vnitrostátních letišť 

v Přibyslavi, Jihlavě a Chotěboři. Vyhlídkové lety, balónem či letadlem poskytují firmy, 

zabývající se adrenalinovými nebo nevšedními záţitky.
126

 

 

 

 

                                                             
126 http://www.kr-vysocina.cz/letiste/ds-300442/p1=9041 [cit. 2011-03-22] 



76 
 

Rakouská republika 

 Letiště na tuzemských a mezinárodních linkách s kaţdodenním provozem se nachází 

v hlavním městě Vídni, Innsbrucku, Linci a Salcburku.
127

  

 

Spolková republika Německo 

 Franfurkt nad Mohanem je největší letecký uzel v Německu. Zároveň je jeden 

z největších leteckých uzlů v Evropě i ve světě. Letecké spojení má celkem čtyřicet měst. 

Velká letiště najdeme také v Kolíně, Berlíně a Mnichově.  

 

5.4 Vodní doprava okolí 

Jihomoravský kraj 

 Krajem protéká mnoho řek, mezi nejznámější patří Morava, Dyje a Svitava. Řeka 

Morava tvoří na dolním toku státní hranice se Slovenskem a Rakouskem. Lodní doprava 

slouţící k přemístění různých nákladů v kraji nefunguje. Řeky spíše slouţí vodákům. Největší 

přehrada je Vranovská, slouţí především jako ochrana před velkou vodou a k rekreačním 

účelům. Součásti přehrady je i vodní elektrárna.  

Za vodní dílo jsou povaţovány Nové Mlýny. Jedná se o soustavu tří vodních nádrţí 

pod Pálavou na řece Dyji. Horní nádrţ soustavy slouţí pro rekreaci a závlahu, střední nádrţ 

byla vyhlášená přírodní rezervací s umělými ostrůvky, slouţící k hnízdění ptáků. Zajímavosti 

je, ţe na jednom ostrůvku se zachoval kostel sv. Linharta, který je jediným pozůstatkem po 

zatopené vsi Mušov. Dolní nádrţ slouţí rekreantům, k závlahám a k výrobě elektřiny. Slouţí 

také k rekreační lodní dopravě a rybaření.
128

 

 

 

 

                                                             
127 http://www.austria.info/cz/prakticke-rady/-1162323.html [cit. 2011-03-22] 

128 http://nove-mlyny.ceskehory.cz/ [cit. 2011-03-22] 

http://www.austria.info/cz/prakticke-rady/-1162323.html
http://nove-mlyny.ceskehory.cz/
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Plzeňský kraj 

 Nejvýznamnější řekou Plzeňského kraje, je Berounka. Berounka vznikla soutoku čtyř 

řek tekoucích krajem, a to Úhlavou, Úslavou, Radbuzou a Mţí. Řeky především slouţí 

vodákům. Kaţdoročně jsou připravovány vodácké akce. V kraji, na území Šumavy, rozléhají 

vodní hladiny např. Černého a Čertovo jezero. Černé jezero je největší ledovcové jezero na 

Šumavě.
129

  

 

Středočeský kraj 

 Vltava, Sázava, Berounka, Labe a Jizera, tyto řeky protékají Jihočeským krajem. Ani 

jedna řeka není vyuţívaná k lodní dopravě, jen vodáky. Největší vodní nádrţí v kraji je Slapy, 

slouţící k rekreační lodní dopravě, jako vodní elektrárna a ochrana před povodněmi. 

K zásobování Kladenska pitnou vodou slouţí vodní nádrţ Klíčava. Nejzajímavější sloţkou 

vodní dopravy v kraji je Labsko – Vltavská vodní cesta, která je jedinou vodní spojnicí mezi 

ČR a přístavy v Baltském a Severním moři. Také je součásti transevropské dopravní sítě 

TEN-T. Její celková splavná délka na území ČR je 303 km. Cesta je vyuţívaná pro nákladní 

vodní dopravu.
130

 

 

Kraj Vysočina 

 Ani kraj Vysočina nedisponuje s lodní nákladní dopravou. Řeky Sázava, Svratka, 

Jihlava, Moravská Dyje i Ţelívka slouţí především k vodáctví. Na vodní hladině Dalešické 

přehrady jsou turistům k dispozici výletní lodě. 

 

Rakouská republika 

 Nejdůleţitější části vodstva Rakouska je řeka Dunaj, jenţ spojuje zemi s Černým 

mořem. Po Dunaji se loďmi dopravíme z Vídně do Budapeště nebo Bratislavy. Řeka Rýn je 

jedna z nejdelších evropských řek, protéká šesti zeměmi (Rakousko, Německo, Francie, 

Švýcarsko, Nizozemsko a Lichtenštejnsko), na níţ taktéţ funguje lodní doprava. Na 

                                                             
129 Propagační a informační materiály  GO a REGIONTOUR Brno 2011  

130 http://www.rvccr.cz/?s=1&m=9&sm= [cit. 2011-03-22] 
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rakouských jezerech, např. Bodamském jezeru, Attersee a dalších, je provozována přeprava 

výletních a linkových lodí.
131

  

 

Spolková republika Německo 

 I vodní doprava ve Spolkové republice Německo je velmi rozvinutá. 

Nejfrekventovanější vodní cestou je řeka Rýn, ta je spojena kanály se Severním mořem, 

Odrou, Labem i Dunajem. Nejvýznamnějším námořní přístav je Hamburg. V Duisburgu se 

nachází jeden z největších říčních přístavů v Evropě.
132

 

 

5.5 Ostatní druhy dopravy v okolí 

Jihomoravský kraj 

 Lanovková, potrubní i pasová doprava v Jihomoravském kraji nechybí. Prochází zde 

část potrubního systému ČR. Pasová doprava je vyuţívaná především ve výrobních podnicích 

a lomech.  

Trendem poslední doby jsou sluneční elektrárny, ani v Jihomoravském kraji nechybí, 

poslední vybudovaná sluneční elektrárna je ve Vranovské Vsi (Znojemsko), je to jedna 

z největších elektráren v zemi. Nesmíme také opomenout jadernou elektrárnu Dukovany, tři 

větrné elektrárny a tři bioplynové stanice.
133

 

 

Plzeňský kraj 

 V Plzeňském kraji převaţují sluneční elektrárny, loni vyrobily osmkrát víc energie neţ 

v roce 2009.
134

 

                                                             
131 http://www.austria.info/cz/prakticke-rady/-1161132.html [cit. 2011-03-22] 

132 http://cs.tixik.com/duisburg-934837.htm [cit. 2011-03-24] 

133 http://regiony.impuls.cz/jihomoravsky-kraj/zpravy/ve-vranovske-vsi-delnici-dokoncili-slunecni-

elektrarnu/563293 [cit. 2011-03-24] 

134 http://plzen.idnes.cz/plzen-zpravy.asp?r=plzen-zpravy&c=A100915_191318_plzen-zpravy_sou  

     [cit. 2011-03-24] 

http://www.austria.info/cz/prakticke-rady/-1161132.html
http://plzen.idnes.cz/plzen-zpravy.asp?r=plzen-zpravy&c=A100915_191318_plzen-zpravy_sou
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 Pasová, potrubní a lanovková doprava je k poměru ostatním druhům dopravy 

zanedbatelná.  

 

Středočeský kraj 

 Kraj taktéţ disponuje s lanovkovou, potrubní i pasovou dopravou. Pasová doprava je 

nejvíce vyuţívaná v průmyslových oblastech ve výrobních podnicích. Potrubní doprava je 

součástí potrubního systému ČR. 

Nejznámější výrobnou elektrické energie je vodní elektrárna Slapy nebo tepelná 

elektrárna Mělník, která je nejblíţe Praze.
135

  

 

Kraj Vysočina 

 Lanovková doprava v kraji je vyuţívána především turisty. Pasová doprava převaţuje 

ve výrobních podnicích a potrubní je vyuţívána k přepravě plynu v rámci potrubního systému 

ČR.  

Většinu území kraje zásobuje elektrickou energii společnost ČEZ a.s., počátkem roku 

2010 zprovoznila další dvě větrné elektrárny.  

 

Rakouská republika 

 Kaţdá země má zastoupení všech druhů dopravy. Lanovková doprava funguje 

v Rakouské republice především v horských oblastech. K potrubní dopravě je vybudován 

celostátní potrubní systém. Pasová doprava je vyuţívaná v lomech a výrobních podnicích.  

 Výrobou a přepravou elektrické energie zabezpečuje mnoho elektráren. Největší 

význam pro zemi však mají Alpské vodní elektrárny např. Kaprunská elektrárna.
136

  

 

 

                                                             
135 Propagační a informační materiály  GO a REGIONTOUR Brno 2011 

136 http://www.alpy-turistika.cz/rakouske-alpy/elektrarny.html [cit. 2011-03-20] 

http://www.alpy-turistika.cz/rakouske-alpy/elektrarny.html
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Spolková republika Německo 

 I Spolková republika Německo disponuje se všemi druhy dopravy, některé jsou ovšem 

vyspělejší neţ v naší zemi.  

 Současná situace po zemětřesení v Japonsku a katastrofě v jaderné elektrárně 

Fukušima, donutila německou vládu vydat opatření týkající se německých jaderných 

elektráren. Vláda se rozhodla zastavit provoz všech jaderných elektráren na tři měsíce. 

Spekuluje se o stavbách větrných elektráren, které by mohly pokrýt 65 % výroby energie 

v zemi a nahradit tak jaderné elektrárny.
137

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
137 http://www.ekobydleni.eu/energie/nemecko-by-mohlo-nahradit-jaderne-elektrarny-vetrnymi  

      [cit. 2011-03-24] 
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6. Analýza dopravních služeb v jižních Čechách 

K analýze dopravních sluţeb, pouţiji novou metodu Ivana Fišera. Která pracuje na 

bázi SWOT analýzy, jedná se o metodu nazvanou Dynamická strategická rozvaha. 

V rozvaze se zaměřím na čtyři druhy dopravy: silniční, kolejovou, leteckou a vodní dopravu. 

 

6.1 Dynamická strategická rozvaha
138

 

 Podle autora nové metody, Ivana Fišery, uţ dlouhou řadu let kraluje v mezinárodně 

uznávaných učebnicích strategického managementu a v praxi SWOT analýza, která 

kombinuje příleţitosti a ohroţení firmy se silnými a slabými stránkami. Dnes uţivatelé SA 

mívají pochyby, zda je vytvořená strategie, na základě SA, odpovídající dnešní dynamické 

skutečnosti. Dynamiku by tedy měla zohlednit tzv. Dynamická strategická rozvaha, nová 

metoda strategického myšlení. 

 Metoda byla úspěšně ověřená jak při výuce tak aplikaci na firemní situace. Dospělo se 

k tomu, ţe nová metoda je pozitivně přijímaná jako praktický i logický postup a firmy i 

jednotlivci jsou schopni, bez průběţného poradenského vedení, novou metodu pouţít 

samostatně.  

 

Podstata metody DSR 

 Hlavní podstatu Dynamické strategické rozvahy vyjadřuje následující schéma. Schéma 

vychází z jednoduchého logického předpokladu. Základem strategického rozhodování jsou 

dílčí vývojové scénáře faktorů budoucího vývoje oboru podnikání.  

 

                                                             
138 FIŠERA, I. Dynamická strategická rozvaha. Moderní řízení. 2007, roč. XLII, č. 4, s. 30 – 33.  

      ISSN 0026-8720 
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     Obrázek č. 6: Dynamická strategická rozvaha 

 Schéma zobrazuje jedenáct kroků, které vedou k prognóze vývoje oboru. Prvních šest 

kroků je nutno vzájemné propojit a v daném oboru podnikání převést do souhrnného odhadu 

budoucího vývoje konkurence firmy (krok číslo 7). Poté je pouţitá, známá, SWOT analýza 

silných a slabých stránek firmy, ale v kontextu se slabými a silnými stránkami největších a 

hlavních konkurentů (krok číslo 8). V následujícím kroku rozvahy vystoupí kontury 

setrvačného vývoje, který by nastal, kdyby pokračovala firma bez nějakých změn v realizaci 

dosavadní strategie (krok číslo 9). Pokud vývoj vedl k ohroţení firmy nebo k nedostatečnému 

vyuţití příleţitostí, je nutností kreativní vypracování inovované aktivní strategie firmy (krok 

číslo 10). Inovovanou aktivní strategii je třeba konfrontovat s pravděpodobnými 

konkurenčními protiakcemi (krok číslo 11). Takovéto protiakce, ze strany konkurentů mohou 

vést k ohroţení nového záměru firmy. Je proto nutné záměr posílit, více chránit před 

předčasným prozrazením, urychlit nebo, při nedostatku zdrojů, zvolit ústupkovou 

podnikatelskou taktiku.  

 Výhodou DSR je vyuţití poznatků z prognózy vývoje oboru a z výchozí analýzy, které 

zkvalitňují a usnadňují odhadování nebezpečí ze strany konkurentů vůči inovované strategii 

firmy.  

 Základem metody je spirálový proces tvořivého přemýšlení, uvaţování i kombinování, 

které vyuţívá praktickou představivost a postupnou kultivaci za pomocí postupného 
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doplňování nových informací a poznatků. DSR podněcuje úplné vyuţití předností našeho 

myšlení i fantazie a nezbytné intuice.  

  

Popis jednotlivých kroků 

1. Scénáře vývoje trhu v sektoru: Jedná se o očekávaný vývoj nabídky a poptávky v čase, 

moţný podporující a omezující faktor trhu (např. suroviny). 

2. Scénáře vývoje procesů v sektoru: Trendy v oblasti vývoje a výzkumu, strategických 

sluţeb a managementu. 

3. Scénáře vývoje teritoriální alokace: Vývoj rozmístění perspektivních a klíčových 

zákazníků, vývoj a výzkum strategických sluţeb, výroby apod. 

4. Scénáře financování v sektoru: Vývoj investování v sektoru a jeho rentabilita, 

přitaţlivosti sektoru pro investory ve srovnání s jinými konkurenčními sektory. 

5. Scénáře vývoje konkurence v sektoru: Vývoj počtu konkurentů, jejich velikostí a 

konkurenčních schopností. 

6. Scénáře vývoje vnějších faktorů: Vývoj kritických faktorů v rámci širšího okolí 

(ekonomické, sociální, ekologické apod.). 

7. Souhrnný scénář vývoje sektoru: Jedná se o stručný scénář, který zahrnuje vybrané 

události, jejich změny, očekávání, varianty vývoje sektoru jako celku. Tzv. souhrnný 

scénář, je kombinací intuitivních úvah a logických závěrů, které vycházejí z jednotlivě 

zpracovaných scénářů. 

8. Analýza slabých a silných stránek firmy: Vývoj silných a slabých stránek odvezených 

ze souhrnného scénáře vývoje sektoru, ve kterém firma působí. 

9. Setrvačný výhled konkurenční pozice firmy v sektoru: Vývoj konkurenční pozice firmy 

za předpokladu, ţe bude nadále pokračovat v dosavadní strategii a pouţívání systému 

strategicky významných praktik firmy. 

10. Aktivní strategie firmy: Předběţná strategie navrhuje cíle, postupy a akce, a zároveň 

stanovuje předpoklady, které budou obsahem inovace dosavadní strategie, nebo 

mohou být základem úplně nové strategie firmy. 

11. Aktivizace prognózy vývoje sektoru: Jedná se o odhady důsledků realizace nové vlastní 

aktivní strategie na klíčový vývoj faktoru v sektoru např. konkurenční protiakce. Na 

aktivizace prognózy navazuje prověření nové aktivní strategie a její změny.  
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Obsah a sekvence kroků nejsou dogmatem, je tedy nutné je přizpůsobit moţnostem a 

zvláštnostem různých podniků.  

 

6.2 Dynamická strategická rozvaha dopravy 

 

1. Scénáře vývoje trhu v sektoru 

Trendem v dopravě se stala rychlá a pohodlná přeprava po celém světě. Lidé dnes mají 

široké moţnosti výběru cestování v rámci dopravy. Mohou vyuţít své vlastní automobily, 

někteří letadla, veřejnou dopravu – autobus, vlak, letadlo, městskou hromadnou dopravu – 

trolejbusy, tramvaje, autobusy a v některých městech i metro.  

 Zvrat v dopravě nastal zavedením a modernizací ţelezničních tranzitních koridorů, kde 

mohou vlaky jezdit aţ 160 km/hod. Cestující si rychle zvykli na rychlou a bezpečnou 

dopravu. Českem prochází čtyři tranzitní ţelezniční koridory, jejichţ některé části jsou ve 

výstavbě nebo v přestavbě, aby vyhovovaly novým moderním standardům ve světě. 

 Dopravci budou nabízet kvalitnější síť dopravního spojení. Dopravní prostředky 

městské hromadné dopravy budou jezdit frekventovaněji a zavedou nové dopravní prostředky, 

které nebudou znečišťovat ovzduší a dále ničit ţivotní prostředí tzv. ekologické trolejbusy a 

autobusy, které jsou nyní testovány a vyuţívány v některých městech. Začnou více jezdit 

nízkopodlaţní dopravní prostředky (tramvaje, autobusy, trolejbusy), aby mohly matky 

s kočárky, handikepovaní občané a důchodci lépe nastupovat a vystupovat bez cizí pomoci.  

 Občané a cizí státy očekávají dostavění IV. tranzitního ţelezničního koridoru, který 

vede přes jiţní Čechy, a dálnice D3, která má definitivně spojit českou a rakouskou dálniční 

síť.  

 Poskytovatelé ţelezniční dopravy začínají nabízet rychlejší, pohodlnější spojení mezi 

jednotlivými městy. Nyní i v budoucnu bude probíhat obnova vozového parku, aby mohly 

vozy konkurovat vlakům v sousedních státech.  

 V silniční dopravě je fenoménem poslední doby přeprava jedné osoby v automobilu. 

Dá se očekávat další růst standardu ţivotní úrovně a tím pádem růst počtu automobilů 

v domácnostech, nato navazující poptávka řidičů po dalších parkovacích místech, nových 
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automobilech a pohonných hmotách. Podle mého názoru počet automobilů, v kterém jezdí 

jedna osoba, neklesne, ani při neustálém zdraţování pohonných hmot. Trh dopravních 

prostředků bude nabízet nové a zlepšené modely, bude podpořen zákazníky, kteří stále více 

preferují modernější a pohodlnější dopravní prostředky.  

 Jak uţ bylo řečeno, letecká doprava patří k nejrychlejším způsobům přepravy. 

Zlepšením technického vybavení letadel, došlo ke zrychlení letu a cestující jsou rychle 

přepravení na druhý konec světa. Došlo tak ke zkrácení délky cesty aţ o několik hodin.  

 Dopravní trh bude do budoucna ovlivňovat zdraţení elektrické energie a ropy, díky 

tomuto budou růst dopravcům náklady a v návaznosti nato ceny jízdních dokladů.  

 Budou se navrhovat a stavět luxusní lodě, které přinesou cestujícím nevšední záţitky. 

Lodní doprava bude neustále vyuţívána k přepravě nadměrných nákladů v kontejnerech. 

Nezmění se ani funkce trajektů, ty přepravují cestující i jejich dopravní prostředky, nákladní 

automobily, autobusy z jednoho ostrova na druhý. 

 Co se týče potrubní dopravy, mohlo by dojít k vybudování dokonalejšího systému, tak 

aby byly napojeny všechny země a nemohly být ohroţený druhou, tím, ţe odpojí zdroj.  

 Telekomunikační doprava i její prostředky jsou dnes velmi moderní a technologie jdou 

neustále kupředu, dá se předpokládat další modernizace a vynalezení nových přístrojů, 

zrychlení přenosu dat, ještě ve větší kvalitě a kvantitě neţ doposud. 

 

2. Scénáře vývoje procesů v sektoru 

 Dopravní prostředky jsou rok od roku modernější a kvalitnější, dá se očekávat zlepšení 

některých funkcí nebo zavedení dalších, modernější design a pohodlí. Hlavním trendem se 

stala touha po rychlých dopravních prostředcích (hlavně automobilů), mohla by být sníţena 

spotřeba pohonných hmot. Neustále dochází ke zlepšení dopravní dostupnosti, zavedením 

spojení i do těţko dostupných míst, zvýšení frekvence spojů, zkrácení doby přepravy a sníţení 

doby čekaní na další spoj.  

 Před pár lety byla zavedena on-line sluţba zakoupení jízdenek a místenek do vlaků. 

Znamená to, ţe budou v budoucnu pokladny nahrazeny automaty a on-line prodejem? Nejen 

ČD zavedly moderní prodej jízdenek, pozadu nezůstává ani letecká doprava. Ta svým 
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zákazníkům taktéţ nabízí on-line prodej letenek a jejich rezervaci. Posledním hitem je 

elektronické odbavení. V budoucnu se dá předpokládat zrušení prodeje letenek v cestovních 

kancelářích nebo letištích, prodej bude fungovat jen přes internet.  

 V MHD jsou, v některých velkých městech, zavedeny SMS jízdenky. Tato novinka 

můţe ukončit prodej klasických papírových jízdenek a označování v dopravních prostředcích. 

Lidé časem dají přednost naťukání několika znaků do mobilu, před běháním do prodejních 

stánků nebo marnému čekání u automatu, který je v danou chvíli mimo provoz.  

 Pro poskytnutí bezpečné dopravy se ještě zvýší kontroly, především na letištích, aby se 

předešlo teroristickým útokům, kterých v posledních letech neustále přibývá.  

 Vědci a výzkumníci budou sestavovat nové a bezpečnější technologie při výrobě 

součástí dopravních prostředků např.: motorů, palubních počítačů apod., tak aby se lépe dalo 

předejít nehodám letadel.  

 Dojde k přepracování automobilových motorů na jiný pohon, neţ plyn či benzín a 

naftu. Jednou zdroje dojdou a lidé se tomu chtít či nechtít musí přizpůsobit. Automobily 

mohou být poháněny jinými surovinami a tekutinami, které nám příroda poskytuje. Vyuţít 

např. dešťovou vodu, té je při povodních nadbytek a s koncentrací nějaké jiné látky by mohla 

pohánět dopravní prostředky. Také slisované listí nebo tráva by mohly být zdrojem 

pohonných hmot budoucích generací. 

 

3. Scénáře vývoje teritoriální alokace 

 Se sniţujícím se počtem ţijících osob narozených na světě, je moţné předpokládat 

úbytek zákazníků v ţelezniční, letecké i městské hromadné dopravě. 

ČD budou nadále poskytovat výhodné jízdenky např.: pro rodiny, důchodce či 

studenty. V důsledku stárnutí populace na celém světě zaměří svou marketingovou činnost na 

stárnoucí obyvatelstvo. Tato skupina cestujících nyní i v budoucnu bude pro ČD představovat 

velkou část zisku.  

 V důsledku neustále se zvyšující nezaměstnanosti a rostoucím počtu obyvatel bez 

střechy nad hlavou, přibude více revizorů v dopravních prostředcích a kontrol jízdenek. 
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 Dováţet jen suroviny, které nemá země k dispozici např. rýţe, a ne ty, které je schopna 

sama si vypěstovat. Dojde ke sníţení potřeby nákladní dopravy, odlehčí se ovzduší i provozu 

na silnicích. Opět se ušetří peníze na opravách silnic, které nebudou poškozeny těţkými 

nákladními automobily a mohou se investovat do potřebnější oblasti v dopravě.  

 

4. Scénáře financování v sektoru 

 Členské země EU mohou k výstavbám důleţitých tranzitních ţelezničních koridorů, 

dálnic apod. vyuţívat dotace z EU. I v budoucnu se bude EU podílet na silničních a 

ţelezničních stavbách v rámci svého společenství.  

 Můţe také dojít k investování ze strany soukromých osob. Které mají zájem na tom, 

aby byly hlavní dopravní uzly dostavěny a chtěly by se na výstavbě finančně podílet. 

Takovýmto případem můţe být úsek dálnice D3 v Jihočeském kraji. Soukromá osoba 

vypomůţe s financováním výstavby státu a následně můţe vybírat dálniční poplatky.  

 Některé dopravní firmy by mohly k dopravě z cizích zemí (ta, kde je moţnost lodní 

dopravy) vyuţívat nejlevnější způsob dopravy, coţ je vodní doprava. Ušetří se tak mnoho 

peněţ, které se mohou vyuţít v něčem jiném a potřebném.  

 

5. Scénáře vývoje konkurence v sektoru 

 Jednotliví dopravci si mohou ještě více konkurovat, především autobusová doprava. 

Jako příklad můţeme uvést ţluté autobusy společnosti Student Agency, která začala fungovat 

před několika málo lety a dnes ovládá velký podíl trhu. Ţluté autobusy společností nabízí 

rychlou, pohodlnou a levnou přepravu po celé republice i do zahraničí.  

 ČD jako výhradního poskytovatelé osobní vlakové dopravy by mohlo ohrozit zaloţení 

nové firmy, která by nabízela ještě lepší sluţby zákazníkům např. luxusnější vlaky, rychlejší 

spoje apod.  

 Také můţe dojít k rivalitě mezi vlakovou a autobusovou dopravou. Dopravci sníţí 

ceny jízdného a budou se snaţit získat zákazníky od konkurence, která bude nabízet své 

sluţby za vyšší ceny.  



88 
 

 Autobusy, tramvaje a trolejbusy z vlakových nádraţí mohou být nahrazeny vlakovou 

dopravou aţ do center měst, kde uţ nebude potřeba MHD. 

 Ekologické dopravní prostředky dostanou přednost před těmi, které zhoršují kvalitu 

ţivotního prostředí a především ovzduší. Budou více podporovány státem, EU i lidmi. 

Dopravci se budou tomuto vývoji muset přizpůsobit, zavést ty samé vozy nebo ještě lepší, neţ 

konkurence.  

 Kdo z dopravců poskytující přepravu, ať uţ vlaky nebo autobusy, zavede více on-line 

sluţeb, přitáhne na svou stranu více zákazníků. Lidé nebudou muset stát v dlouhých řadách u 

pokladen a čekat na koupi jízdního dokladu, ale koupí si jízdenku pohodlně přes internet nebo 

mobilní telefon.  

 ČD mohou do svých jízdních řádů zabudovat další soupravy a zajistit tak 

frekventovanější dopravu v určité lokalitě, neţ poskytují autobusy. Klesne zájem o 

autobusovou dopravu a klientela přejde k ČD. 

 

6. Scénáře vývoje vnějších faktorů 

 Politikové mohou zastavit výstavbu některých důleţitých dálnic nebo ţelezničních 

koridorů, z důvodu nedostatku peněz v sektoru. Dále mohou změnit předpisy i zákony, které 

budou radikálně zasahovat do dopravy např.: nákladní doprava –  jen noční provoz od pondělí 

do čtvrtku, zákaz vjezdu velkých nákladních automobilů do center měst, zvýšení pokut za 

nedodrţení předpisů. 

 Touha po větším výdělku, můţe dopravce přinutit zvýšit ceny jízdného na úkor 

cestujících. Nejen touha po zisku, ale také zvýšení cen pohonných hmot, tzn. benzínu, nafty a 

plynu, elektrické energie. I inflace neboli růst cenové hladiny zapříčiní růst cen jízdného. 

Špatné vynaloţení finančních prostředků do míst, kde nejsou potřebné, např. koupě nového 

kancelářského nábytku místo opravy nástupiště.  

 Neustále roste nezaměstnanost, i ta se můţe určitým způsobem podepsat na dopravě. 

Lidé přestanou jezdit do práce nebo si nebudou moci dovolit cestovat do jiných měst, krajů či 

zemí. Klesne tedy zisk dopravním společnostem.  



89 
 

 Existují velké rozdíly mezi obyvatelstvem, svět je rozdělen na chudé a bohaté. A tento 

sociální propad se bude neustále zvyšovat. Chudí lidé si nebudou moci dovolit koupit auto, 

cestovat do jiných zemí nebo vyuţít MHD. Tyto komodity se jim stanou nedostupnými. Na 

zahradě bohatých bude naopak stát nejeden automobil či letadlo.  

 Pokud zasáhnou ekologové či ochránci ţivotního prostředí a jejich námitky a 

doporučení budou vyslyšena, můţe dojít k zastavení provozu některých dopravních 

prostředků, zákazu vjezdu do některých oblastí např. historických center měst (zavedeno 

v Českém Krumlově). Provozovatelé vozidel s vysokými emisemi nezískají prodlouţení 

k dalšímu uţívaní vozidla. Bude kladen tlak na zavedení ekologických městských dopravních 

prostředků, aby se zlepšila kvalita ovzduší.  

 Poţadavky lepšího zabezpečení přepravy ropy na moři, aby při haváriích došlo 

k jejímu úniku ⇨ poškození vodní hladiny a úhynu milionů ţivočichů. 

 EU začne klást větší nároky na technické vybavení dopravních prostředků, z hlediska 

bezpečnosti cestujících. Díky poţadavkům rychlejší dopravy, byly sestaveny vlaky, které 

mohou jezdit aţ 160 km za hodinu. 

 V budoucnu se očekává ještě větší důraz na bezpečnost cestujících, tzn. zpřísnění 

kontrol na letištích, bezpečné dopravní prostředky, silnice či ţelezniční tratě. Zavést lepší 

signály při hrozbě nebezpečí (např. ztroskotání), lepší spojení s centrálou při volání o pomoc. 

V silniční dopravě by mohly být zavedeny častější kontroly a větší postihy za přestupky.  

 Kaţdý ţelezniční přejezd by měl být vybaven závorami, které znemoţní přejet řidičům 

automobilů koleje, dojde ke sníţení nehodovosti a ztrátám na ţivotě.  

 

7. Souhrnný scénář vývoje sektoru 

 Růstem cen ropy, plynu a elektrické energie postupně dojde ke zdraţení jízdních 

dokladů.  

 Cestující budou za vyšší cenu jízdenek poţadovat rychlejší, kvalitnější a spolehlivou 

dopravu. Dojde k výrobě ještě modernějších a rychlejších dopravních prostředků. 

 Neustále nepokoje ve světě vedou k častějším a přísnějším kontrolám na letišti, aby se 

předešlo teroristickým útokům. 
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 EU záleţí na rozšíření dopravní sítě mezi členskými zeměmi, nejen EU, ale také čeští 

občané poţadují dostavění dálnice D3 a IV. ţelezničního tranzitního koridoru 

v Jihočeském kraji, tímto dojde k lepšímu napojení na Rakousko a jiné země. 

 Neustále rostoucí počet osobních automobilů, zapříčiní větší poptávku po parkovacích 

místech ve městech, neţ doposud.  

 On-line prodej jízdních dokladů, nahradí prodej v pokladnách dopravců. Odbavení na 

letištích bude probíhat on-line sluţbou na internetu a lidé tak ušetří čas. SMS jízdenky 

v MHD vystřídají klasické papírové.  

 V důsledku znečišťování ovzduší a ţivotního prostředí budou zavedeny ekologické 

dopravní prostředky MHD v kaţdém městě. Některá města omezí pohyb automobilů 

v centrech velkých měst nebo dojde k úplnému zákazu. Vlaky jezdící do centra města 

mohou nahradit některé dopravní prostředky MHD, které přepravují občany za prací.  

 V budoucnu se předpokládá stárnutí obyvatelstva a malý počet narozených dětí. Tudíţ 

se budou dopravci zaměřovat na skupiny, které jim přinesou větší zisk, touto skupinou 

jsou důchodci.  

 Dopravci se snaţí sníţit náklady a zvýšit svůj zisk, v budoucnu se tedy předpokládá 

touha společností po zisku. Některé firmy mohou podlehnout konkurenci, která ji pak 

pohltí a stane se dominantní na trhu. 

 Nejen v ČR, ale také v jiných státech stoupá počet dopravních nehod pod vlivem 

alkoholu nebo zapříčiněné vysokou rychlostí na silnicích. Dají se tedy očekávat 

častější policejní kontroly, více radarů, přísnější postihy a vysoké pokuty. 

 

8. Analýza slabých a silných stránek dopravy v Jihočeském kraji 

slabé stránky 

 Nedokončená výstavba dálnice D3 a IV. ţelezničního tranzitního koridoru v kraji, 

 nedostatek parkovacích míst, 

 špatné dopravní spojení do jiných států i sousedních krajů, 

 špatné silniční a ţelezniční napojení na sousední státy (Spolková republika Německo, 

Rakouská republika), 

 nízká hustota obyvatel – sníţený zájem o dopravní spojení do ciziny nebo jiného kraje, 

nedostačující vyuţití kapacity dopravních prostředků – mimo turistickou sezónu, 

 špatné stavy vozovek – díry na silnicích, ţádná označení silnice, 



91 
 

 nefunguje on-line prodej jízdenek na mezinárodním letišti v Českých Budějovicích, 

jen v MHD SMS jízdenky, 

 převaţují silnice III. třídy, zanedbatelná délka dálnic a rychlostních silnic. 

 

silné stránky 

 Vybudování mezinárodního letiště v Českých Budějovicích, 

 nepoškozenost kraje, ţivotního prostředí a ovzduší nadměrnými výpary z dopravních 

prostředků, 

 obyvatelé kraje více jezdí MHD, neţ osobními automobily, 

 spolufinancování některých dopravních staveb EU, 

 zákaz vjezdu dopravním prostředkům do historických center měst a lesů ⇨ nedochází 

k takovému znečišťování ovzduší, 

 dopravu podporují turisté – vybudování nových cyklotras a turistických stezek, větší 

vyuţití MHD a JHMD, 

 po dokončení stavby dálnice D3 a IV. ţelezničního tranzitního koridoru, naváţe kraj 

spojení s Rakouskou republikou a její dálniční síti.  

 

9. Setrvačný výhled konkurenční pozice Jihočeského kraje v sektoru 

 Pokud bude dostavena dálnice D3 a IV. ţelezniční tranzitní koridor, bude moct 

Jihočeský kraj konkurovat jiným krajům Česka. Zlepší se jeho dopravní dostupnost a naváţe 

tolik očekávané rychlostní spojení s Rakouskou republikou. Zaujme důleţité místo v evropské 

dopravní síti a jiţní Čechy se stanou lépe dostupné zahraničním turistům. Díky tomuto dojde 

ke zvýšení zisku z dálničních poplatků, uţívání MHD a turistických atraktivit.  

 Druhou moţností je, ţe v dohledné době nedojde k dostavění dálnice, ani ţelezničního 

koridoru a celá ČR bude čelit kritice nejen ze strany sousedních států, ale celé EU, které na 

těchto stavbách velmi záleţí. Konkurence v dopravě Jihočeského kraje bude na bodu nula.  

 Vytvořením lepšího dopravního spojení v ţelezniční dopravě, nabídne kraj cestujícím 

širokou škálu moţností spojení mezi městy, kraji a státy. Tímto můţe konkurovat jiným 
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krajům, s rozsáhlejším dopravním systémem. Kraj tímto krokem dosáhne spokojenosti 

zákazníků. 

 Zabezpečením většího počtu parkovacích míst v městech vyhoví řidičům automobilů a 

autobusů, kteří marně hledají volná místa. 

 Jihočeský kraj je nejméně znečištěným krajem v Česku, a zavedením ekologických 

dopravních prostředků dosáhne ještě lepší kvality ovzduší neţ jakýkoliv jiný kraj. Stane se 

atraktivnější neţ doposud pro turisty i obyvatelé. Bude vyhledávanou oblastí a zvýší se zisky 

všem dopravcům. 

 Zavedením on-line jízdenek, nejen v MHD formou SMS zprávy a vlakové přepravě, 

ale také letenek a elektronického odbavení na mezinárodním letišti v Českých Budějovicích 

se stane kraj velkým konkurentem Prahy, pokud nezavede Ruzyňské letiště dříve stalou 

sluţbu elektronického odbavení.  

 Úplnou novinkou na českém trhu jsou samoobsluţné benzínové stanice. První 

takováto stanice byla otevřena Benzinou ve Vysokém Mýtě. Jedná se o zkušební benzinovou 

stanici tohoto typu.
139

 Pokud by společnost Benzina zavedla samoobsluţné benzínové stanice 

i v Jihočeském kraji, bylo by to jen dobře. Kraj by získal na své atraktivitě a řidiči by byli 

spokojení.  

 

10. Aktivní strategie Jihočeského kraje 

 Navrhuji, následující cíle, postupy a předpoklady aktivní strategie dopravy 

Jihočeského kraje: 

 

Cíle 

 Spojit kraj s Rakouskou republikou dokončením dopravních staveb – dálnicí D3 a IV. 

ţelezničního tranzitního koridoru, 

 zlepšit kvalitu silnic (opravy vozovek, nové značení), zvýšit délku rychlostních silnic, 

 posílit počet parkovacích míst pro autobusy a automobily, 

                                                             
139 http://www.novinky.cz/ekonomika/230080-benzina-otevrela-v-cesku-prvni-kompletne-samoobsluznou-

cerpaci-stanici.html [cit. 2011-03-24] 

http://www.novinky.cz/ekonomika/230080-benzina-otevrela-v-cesku-prvni-kompletne-samoobsluznou-cerpaci-stanici.html
http://www.novinky.cz/ekonomika/230080-benzina-otevrela-v-cesku-prvni-kompletne-samoobsluznou-cerpaci-stanici.html
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 zvýšit počet ekologických dopravních prostředků v MHD,  

 vylepšit postavení mezinárodního letiště České Budějovice, dostat jej do podvědomí 

obyvatel a turistů, 

 sestavit nový jízdní řád vlakové dopravy, tak aby bylo zabezpečeno lepší a rychlejší 

spojení mezi jednotlivými městy, okolními kraji a státy, 

 dosáhnout větší bezpečnosti zavedením modernějších a kvalitnějších dopravních 

prostředků, zvýšením kontrol řidičů a letiště. 

 

Postupy 

 Začít získáváním finančních dotací od státu, EU nebo soukromého sektoru k dostavbě 

dálnice D3 a IV. ţelezničního tranzitního koridoru. Pokud bude stavbu financovat 

soukromý sektor, měli by mu připadnout dálniční poplatky, z kterých bude odvádět 

daň státu, tudíţ nebude stát aţ tak ztrátový, 

 více propagovat JHMD a letiště, 

 vzájemnou domluvou měst a ČD sestavit lepší a rychlejší spojení mezi jihočeskými 

městy, dohoda o společném financování, 

 postupně zavádět SMS jízdenky v MHD a on-line prodej letenek, 

 z finančních dotací zakoupit modernější a bezpečnější dopravní prostředky např. 

ekologické trolejbusy. 

 

Předpoklady k dosažení cílů 

 Získání dotací od EU, státu či soukromého sektoru, 

 spolupráce dopravců a jednotlivých regionů, 

 lepší propagace dopravy v kraji – především letiště, 

 modernizace dopravy – nové a ekologičtější dopravní prostředky, zavedení on-line 

sluţby pro koupi jízdních dokladů. 
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11. Aktivizace prognózy vývoje sektoru 

 Dostavěním dálnice D3 a IV. ţelezničního tranzitního koridoru, zlepšením stavu silnic 

se kraj stane rovnocenným např. Jihomoravskému kraji, 

 zaujme lepší postavení v rámci evropské dopravní sítě, 

 můţe konkurovat jiným krajům, lepším a rychlejším spojením, novou dálnici, 

napojením na další země EU, 

 získáním dalších dotací, můţe pokračovat ve stavbách lepších dopravních cest, 

rekonstrukcích nádraţí, obnově vozového parku apod., 

 uvedením dálnice do provozu, dojde k odlivu automobilů ze silnic III. třídy a měst, 

odlehčí se dopravě v centrech měst, protoţe lidé začnou vyuţívat rychlejší moţnost 

dopravy, 

 zabezpečením kaţdého ţelezničního přejezdu závorami, se stane kraj bezpečnější a 

můţe se předejít zbytečným tragédiím, 

 lepším dopravním spojením a kratší dobou čekání na přípoj, začnou lidé vyuţívat více 

vlaky a jiné hromadné dopravní prostředky a ubude automobilů na silnicích, 

 výstavbou nových parkovacích míst uspokojí řidiče automobilů i autobusů, předejde 

tímto krokem stíţnostem nespokojených řidičů, 

 zavedením on-line prodeje jízdenek, formou SMS se vyrovná konkurenčním městům, 

kde uţ tento systém funguje, 

 propagací mezinárodního letitě získá lepší postavení v letecké dopravě a letiště bude 

schopno konkurovat jiným mezinárodním letištím v ČR.  

 

Závěrem 

 Vzájemnou spolupráci regiónu, státu a rozváţným financováním dopravy se dostane 

úroveň dopravních sluţeb v ČR na úroveň ostatních zemí, nejen EU. Vynález nového pohonu 

dopravních prostředků, kdekoliv na světě se neodmyslitelně zapíše do dějin dopravy a lidé 

budou moci k dopravě pouţívat dále své automobily. Je však jen na lidstvu, jak naloţí s dary 

přírody a jak se pak příroda naopak zachová k nám. 
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7. Závěr 

Doprava jde neustále kupředu. Díky technickému pokroku, ve výrobě dopravních 

prostředků, mohou lidé rychle a pohodlně cestovat do různých koutů světa. Doprava se stala 

důleţitou a neodmyslitelnou součásti lidstva. Kaţdý člověk se denně někam přepravuje např. 

do práce, školy, obchodu či k lékaři.  

Pokud srovnáme současnou dopravu s dopravou v minulosti, dojdeme k jednotnému 

závěru. Před několika sty lety, si lidé jen stěţí představili velká dopravní letadla, která se 

lehce vznesou do vzduchu a během krátké doby přepraví cestující na druhý konec světa. Sny 

prvních stavitelů letadel se staly skutečností.  

Za cíl své diplomové práce jsem si stanovila prozkoumat dopravu v Jihočeském kraji. 

A na základě zjištěných informací sestavit Dynamickou strategickou rozvahu. 

Na základě skutečností o dopravě, jsem sestavila Dynamickou strategickou rozvahu, 

z které vyplynuly určitá pozitiva a negativa kraje v oblasti dopravy. Následně si stanovila 

strategické cíle a postupy vedoucí k dosaţení těchto cílů.  

V práci je zpracovaná teorie dopravních sluţeb, popis dopravy v jiţních Čechách a 

dynamická strategická rozvaha Ivana Fišery.  

Podle zjištěných skutečností se Jihočeský kraj můţe, především po dostavbě dálnice 

D3 a IV. ţelezničního tranzitního koridoru, vyrovnat jiným krajům v České republice a 

členským zemím Evropské unie. Tedy stát se rovnocenným konkurentem v oblasti dopravy.  
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Seznam zkratek 

ČD – České dráhy a. s. 

ČR – Česká republika 

ČSN – Česká technická norma 

DSR – Dynamická strategická rozvaha 

EC - EuroCity 

EU – Evropská unie 

EN – EuroNight 

CHKO – Chráněná krajinná oblast 

IDS – Integrovaný dopravní systém 

JHMD – Jindřichohradecké místní dráhy 

KŢC – Klub ţelezničních cestovatelů 

MHD – Městská hromadná doprava 

NP – Národní park 

ODIS – Ostravský dopravní integrovaný systém 

SA – SWOT analýza 

SŢDC – Správa ţelezniční dopravní cesty 

ZTP – Zdravotně tělesně postiţený 

ZTP/P – Zdravotně tělesně postiţený / průvodce 
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