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Magistrát města Ústí nad Labem 



10 opatření rozdělených na úkoly: 

25 – Systém krátkodobého 

parkování 

11.3.3 – Výzkum parkovací strategie 

3.7 – Systém krátkodobého parkování 

26 – Strategické řízení dopravy 

3.8 – Strategické řízení dopravy 

11.3.4 – Strategické řízení dopravy 

27 – Omezení přístupu do centra 11.3.5 – Omezení přístupu do centra 

28 – Redukce hluku 11.3.6 – Redukce hluku 

39 – Propagační kampaň MHD 
4.14 – Propagační kampaň MHD 

11.4.5 – Porozumění uživatelům MHD 

40 – Kampaň bezpečné dopravy 4.15 – Kampaň bezpečné dopravy 

49 – Bezpečnostní opatření 

silničního provozu 

5.10 – Bezpečnostní opatření vyplývající z 

bezpečnostního auditu 

5.11 – Kampaň ke snížení rychlosti 

11.5.3 – Bezpečnostní audit 

11.5.4 – Snížení rychlosti 

50 – Zlepšení mobility 5.12 – Zlepšení mobility 

60 – Zlepšení cyklistické dopravy 
6.10 – Cyklistická doprava 

11.6.3 – Zlepšování cyklistické dopravy 

67 – Redukce hluku 7.6 – Redukce hluku 



•Hlavní výstup projektu 

•Strategický dokument určující budoucí vývoj 
dopravy ve městě 

•Zahrnuje výsledky všech výzkumných a 
technických studií projektu 

•Obsahuje analytickou část, návrhovou část a 
„akční plány“ pro jednotlivé sektory dopravy 

– Zlepšování cyklistické dopravy 

– Zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

– Rozvoj služeb MHD 

– Plynulost motorové dopravy 

– Řízení provozu, ITS 

– Mobilita a dostupnost 

– Zlepšování životního prostředí 

– Parkovací systém 

– Nákladní doprava a logistika 

1.8.9 Tvorba Generelu udržitelné 

dopravy města Ústí nad Labem  



• Úvodní část (cíle, strategie, cílové skupiny, apod.) 

• Analytická část 

– Přehled aktuálních dopravních podmínek ve městě 

• Prognóza rozvoje mobility a dopravního chování obyvatel 

• Návrhy na zlepšení dopravy 

• Využití moderních technologií, telematika a řízení dopravy 

• Bezpečnost silničního provozu 

• Spolehlivost dopravního systému 

• Životní prostředí 

• Udržitelný rozvoj dopravy 

• Závěry a doporučení 

• Akční plány 

• Grafické přílohy 

Generel udržitelné dopravy města Ústí nad Labem  



Opatření 25 

Parkovací strategie pro město 

 



• Současné podmínky: 

• Rostoucí počet vozidel ve městě 

• Kritické parkovací podmínky, zejména v centru 

města a v hustě zabydlených obytných 

oblastech 

• Město potřebuje komplexní parkovací strategii 

 

• Cíle: 

 Zlepšit podmínky pro parkování ve městě s 

ohledem na budoucí vývoj 

 Snížit negativní dopady individuální dopravy 

a zlepšit životní prostředí ve městě 
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Opatření 25 

Systém krátkodobého parkování 

 



Přehled opatření 

Úkoly 

• 11.3.3 Výzkum parkovací strategie 

– Výzkumný úkol 

– Analýza současných podmínek parkování v 

centru a budoucího vývoje 

• 3.7 Systém krátkodobého parkování 

– Demonstrační úkol 

– Studie proveditelnosti vhodného parkovací 

systému v centru města a v obytných 

oblastech 



Úkol 11.3.3 

Výzkum parkovací strategie 

• Rozbor aktuálního stav dopravy a parkovacích podmínek ve městě 

• Analýza stávající parkovací politiky města Ústí nad Labem pro 

jednotlivé oblasti 

• Přehled nástrojů vhodných pro management parkování 

• Terénní průzkum parkovacích podmínek – v centru města a na 

typickém sídlišti Dobětice 

• Identifikace problémů 

• Návrh vhodných řešení 

• Zobecnění opatření a identifikace metodologie, která umožní aplikace 

na další residenční oblasti ve městě 



Terénní průzkum 

• Posuzování různých kritérií pro určení poptávky po 

parkování: 

– počet zaparkovaných vozidel 

– druh parkovacího místa (parkovací pruhy, pásy, zálivy, 

garáže nebo jiné) 

– kapacita parkovacích míst  

– fotodokumentace 

– charakteristika parkování a typických problémů 

• Proběhlo v různých časových intervalech během roku 

2009 

• Využití dat z předchozích průzkumů ve městě a z 

oficiálních záznamů 

• Poptávka po parkování dále vypočítána z počtu budov a 

charakteru obce násobené indexem motorizace 

• Parkovací deficit vypočítán  

- rozdíl mezi nabídkou a poptávkou 

 

 

  placené zdarma reservováno 

parkování na silnicích 

paralelní 271 198 53 

diagonální 179 57 15 

kolmý 146 77 61 

parkoviště 270 42 428 

garáže 893* 0 768* 

Celkem 
1759 374 

1325 
2133 

individuální dvory, zahrady 281 

  garáže 225 

celkem 506 

Parkovacích míst celkem 3964 



Identifikace problémů 

• Hlavní problémy: 

– závažný deficit v počtu dostupných parkovacích míst 

– auta zaparkovaná často i na místech nevhodných pro 

parkování 

• Nejčastější problémy: 

– zaparkovaná vozidla tvoří překážky provozu 

– nerespektování dopravního značení 

– nedodržena dostatečná šířka mezery 

– nedostatečný prostor znemožní průjezd větších 

vozidel, kam patří zejména hasičské vozy, vozidla 

IZS, servisní vozidla atd. 

– parkování v křižovatce způsobující dopravní rizika 

– služební vozidla zaparkována v obytných čtvrtích 

zabírají místo residentům 



Typické problémy s parkováním - 

nedostatečná kapacita 

stání v křižovatce nerespektování SDZ 

nedostatečná šířka jízdních pruhů stání uprostřed jízdního pásu 



Navržená řešení 

• Regulace stávajících legálních parkovacích míst 

– Jasné vyznačení všech legálních parkovacích 

pruhů a parkovacích zálivů na městských silnicích 

– Jasné vyznačení oblastí se zakázaným parkováním 

silničním značením (zejména v blízkosti křižovatek) 

– Úprava vybraných ulic na jednosměrné, umožnit 

podélné parkování na jedné nebo na obou 

stranách. 

• Realizace nových parkovacích míst 

• Rozvoj veřejných garáží 

• Policejní vymáhání dopravních předpisů a důsledná 

kontrola  

• Realizace placených parkovacích zón 



Úkol 3.7 – Návrh parkovacího systému 

• Dopravní politika 

– Zásady parkovacího managementu, parkovací 

politiky a jejich účinnost 

– Poplatky za parkování 

– Ovlivňování chování řidičů 

– Specifika městského centra 

– Specifika obytných oblastí 

• Nástroje vhodné k regulaci parkování 

– Snížení tranzitní dopravy, podpora většího 

využívání MHD, zavedení P&R, systém 

placených parkovišť  

• Využity zkušenosti z jiných měst 

• Navrženo řešení parkovacího systému 

– Dlouhodobé a krátkodobé parkování 

 

 



Výsledky v centru města 

• Situace v centru města byla zanalyzována terénním 

průzkumem 

• Obsazenost - prakticky všechna parkovací místa jsou 

obsazena, mnoho vozidel parkuje nelegálně, řidiči 

nejsou schopni zaparkovat 

• Parkovací poptávka byla odvozena z metodiky na 

základě českého standardu (ČSN 736110 - 

Navrhování místních komunikací) a na základě 

obecných technických požadavků na výstavbu ve 

městě 

• Celkový parkovací deficit vypočítán 

• Navržená řešení: realizace placených parkovacích 

zón a zřízení P&G prostorů na obvodu městského 

centra (viz. obrázky) 

• Scénáře ověřeny prostřednictvím dopravního modelu 

města 



Výsledky v obytných oblastech 

• Typická obytná oblast Dobětice prozkoumána 

• Celkový počet legálních parkovacích míst je 1 649, 

což pokrývá 76% parkovací poptávky, významný 

nedostatek parkovacích míst 

• Celkový počet parkovacích míst k dispozici po 

zavedení opatření pro zlepšení parkování bude 2 

362, což pokrývá poptávku po parkování (108,9%) 

• celkové zlepšení parkovacího stavu je tedy 32,9% 

• Nedostačující pro budoucí rozvoj motorizace 

prognózováno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

(2%/rok) 

• parkovací rezerva vyčerpána do čtyř let 

• dlouhodobé řešení vyžaduje značné investice do 

hromadných garáží a realizaci zpoplatněných 

parkovišť na veřejných komunikacích 

úsek 

nová 

parkov.  

místa 

řešení 

3 10 

Zjednosměrnění 
5 2 

7 10 

9 1 

1 12 

Nová parkovací místa 
31 12 

44 17 

51 40 

18 17 

Podélné parkování na 

nových parkovacích 

zálivech podél silnice 

19 12 

32 12 

40 62 

42 34 

43 16 

59 30 

60 30 

72 10 

19 180 
Hromadné 

dvoupodlažní garáže 

60 206 
Hromadné třípodlažní 

garáže 

celkem 713   



Závěr 

• Problém parkovacího systému vyžaduje komplexní 

řešení 

• Početné stávající parkovací metody, ale pouze 

několik je vhodných pro situaci v Ústí nad Labem 

• Vhodná parkovací strategie musí naplňovat 

kompromis mezi parkovacím systémem, městskou 

dopravou, veřejnou dopravou a veřejným míněním 

• Řešení zahrnuje jak technická opatření, tak 

předávání informací veřejnosti 

• Vyžaduje spolupráci s Policií České republiky a 

Městskou Policií (důsledná kontrola) 

• Není možné pokrýt současnou a budoucí parkovací 

poptávku úplně, ale parkovací deficit může být 

alespoň minimalizován 

 



Podpůrná opatření 

Informační parkovací letáky 

• mapa zobrazující parkoviště 

• přehled stávajícího parkovacího systému a možnosti 

parkování 

• základní informace o platebních metodách a 

sazbách 

• pro návštěvníky, dojíždějící a obyvatelé 

Ukázková místa pro zásobovací vozidla  

• 6 parkovacích míst realizováno v centru města 

• určeny pouze pro vozidla zásobující místní obchody 

• identifikovány svislým a vodorovným značením 

• obchodníci jsou poučeni o pravidlech 

• parkovací hodiny distribuovány mezi dodavatele jako 

podpora 



Opatření 26 

Strategické řízení dopravy ve městě 

 



Současné podmínky: 
• Intenzivní provoz na místních komunikacích a rozvoj 

automobilové dopravy vyžaduje aplikaci regulačních 

opatření 

• je nezbytné zabývat se problematikou udržitelného 

rozvoje a vyhledávat komplexní dopravní řešení pro 

město 

Cíle: 

– regulace a segregace motorové dopravy tak, aby se 

zabránilo bezpečnostním rizikům pro obyvatelstvo 

– zlepšit plynulost a bezpečnost dopravy 

– redukovat negativní vlivy dopravy na životní prostředí, 

včetně emise škodlivých plynů, hluku a vibrací 

– zavést preferenci veřejné dopravy ve městě 

– rozvoj pěší a cyklistické dopravy 

– přispět ke zlepšení kvality života ve městě 

 

Cíl opatření: 

– Navrhnout optimální strategii řízení dopravy a 

realizovat opatření pro omezení IAD v centru města 



Přehled opatření 

Úkoly 

• 11.3.4 Strategické řízení dopravy 

– Výzkumný úkol 

– Analýza současného stavu řízení dopravy, 

aplikace inteligentních dopravních systémů 

a přenosu provozních údajů ve městě 

• 3.8 Strategické řízení dopravy 

– Demonstrační úkol 

– Studie proveditelnosti optimalizace systému 

řízení provozu a aplikace ITS 

 



Úkol 11.3.4 Analýza strategického řízení 

dopravy 

Analýza současného systému řízení jednotlivých 

funkčních oblastí: 

• Řízení a organizace bezpečnosti silničního provozu; 

• Dopravní informace a přenos dat; 

• Parkování vozidel; 

• Veřejná doprava; 

• Nákladní doprava; 

• Dohledové dopravní systémy; 

• Platební systém; 

• Správa a údržba dopravní infrastruktury 

Identifikace problému, potřeb a požadavků na 

systém řízení dopravy 

 



Úkol 3.8 Systém strategického řízení 

dopravy 

Návrh architektury ITS a vhodného systému řízení 

provozu pro tyto oblasti: 

– Řízení provozu pomocí proměnného dopravního 

značení a SSZ 

– Řízení dopravy v mimořádných situacích 

– Informace a přenos dat 

– Parkovací navigace 

– Preference pro veřejnou dopravu a poskytování dat 

– Řízení vozidel pro přepravu zboží a nákladních 

vozidel 

– Dohledové dopravní systémy 

– Platby v rámci dopravního systému 

– Údržba dopravní infrastruktury 

 

 

 

  



3.8 Strategické řízení dopravy 

Návrh inteligentních telematických 

systémů pro Ústí nad Labem: 

 

•Návrh optimalizace řízení provozu SSZ: 

– Detektory umožňující prioritu pro MHD 

– Interakce s aktuálním stavem dopravy 

– Zohlednění předpokládané dopravní situace 

(např. vyšší intenzita před fotbalovým 

zápasem, apod.) 

•Zlepšení poskytování informací: 

– Elektronické informační tabule pro řidiče 

•Navržena specifická řešení pro jednotlivé 

lokality ve městě 

•Navrženo centrální dopravně řídící centrum 

integrovanými prvky telematiky a možností 

regulací dopravy 

 



Návrh architektury systému řízení a organizace 

dopravy v Ústí nad Labem 



Výsledky 

• Nový systém řízení dopravy by umožnil integraci všech 

stávajících podsystémů a kontinuální sdílení aktuálních 

informací 

– Navržen integrovaný systém pro řízení dopravy 

umožňující shromažďování, zpracování, ukládání a 

sdílení aktuálních informací s centralizovanou správou 

dat 

• řešení je vhodné zejména pro správce silnic, jednotky 

IZS a další účastníky provozu (řidiči, chodci, cyklisté i 

MHD cestující) 

• Význam zejména během mimořádných situací - ve 

městě obvykle kvůli nepříznivým povětrnostním 

podmínkám (záplavy, led, sníh) 

• Strategické řízení dopravy zlepší podmínky pro rozvoj 

nemotorové dopravy a MHD 



Opatření 27 

Regulace přístupu do centra města 



Současné podmínky: 

• Město přeplněné vozidly, poptávka po cestování roste -  

centrum města je přetíženo IAD 

• Centrum města na poměrně malém prostoru zajišťuje 

množství funkcí (bydlení, kulturní realizace, obchodní 

příležitosti, služby, kanceláře, zdravotnická zařízení, 

atd.) - dostupnost musí být na vysoké úrovni 

• Vypracována studie proveditelnosti omezení přístupu 

IAD do městského centra 

• Navržen plán opatření k realizaci jako součást 

Generelu dopravy 

• Cílem je snížit objem motorové dopravy v centru města  

a zlepšit tak životní prostředí ve městě a jeho 

atraktivitu 

 

 



Cíle 

Hlavní problémy v centru města: 

• Hustý provoz, včetně tranzitní dopravy 

• Kritická situace parkování (nedostatek parkovacích míst, 
nelegálně zaparkovaná vozidla, rostoucí parkovací 
poptávka) 

Cíle: 

• Snížit intenzitu motorové dopravy; 

• Zlepšit plynulost a bezpečnost provozu; 

• Zlepšit podmínky pro veřejnou dopravu; 

• Zlepšit podmínky pro pěší a cyklisty; 

Nástroje: 

• Vyloučit tranzitní dopravu a najít alternativní objízdné trasy; 

• Omezit vjezd vozidel do centra města pouze na nezbytné 
cesty; 

• Identifikovat účinný parkovací systém; 

• Realizovat preferenci systému MHD. 

Objížďky městského centra 



Přehled opatření 

• 11.3.5 Regulace přístupu do centra města 

– Výzkumný úkol 

– Výzkumná studie zkoumající možnosti regulace motorové dopravy v centru 

Ústí nad Labem, zaměřená na identifikaci vhodných nástrojů, očekávaných 

dopadů, rizik, porovnání výsledků 

• Studie byla zaměřena na následující problémy: 

– jak redukovat podíl tranzitní dopravy 

– jak snížit počet vozidel vjíždějících do centra města 

– jak zlepšit podmínky pro bezpečnou pěší a cyklo-dopravu 

– jak eliminovat kongesce  

– jak zlepšit bezpečnost a plynulost provozu ve městě 

– jak zlepšit podmínky pro fungování veřejné dopravy 

– jak řešit parkovací problém v centru města 



Úkol 11.3.5 – Regulace přístupu do centra města 
 

• Představeny důvody pro nutnost regulace přístupu 

• Popsána současná organizace dopravy v centru města 

• Přehled regulačních opatření vhodných pro městské podmínky 

– Specifická řešení omezení přístupu (pouze pro dopravní služby, omezení pro 

nákladní vozidla, pro vozidla s vysokými emisemi, apod.) 

– Navržen systém silnic s regulovaným provozem 

– Systém SSZ odrazující řidiče od průjezdu centrem města 

– Placený vjezd do centra města 

– Doporučeno zlidnění dopravy (TEMPO 30, rezidenční a pěší zóny) 

– Regulace parkování v centru města (placené parkovací zóny, P&R, P&G) 

• Doporučená podpůrná opatření 

– Podpora rozvoje MHD, cyklistiky, pěší dopravy, vysvětlující propagační 

kampaň, parkování mimo centrum města 

• Porovnány jednotlivé regulační nástroje a na základě analýzy navržena 

konkrétní vhodná řešení 



11.3.5 Regulace přístupu do centra města 

Návrh pro centrum města: 

• Zóny bez dopravy (s výjimkou dopravní obsluhy, 

vozidel residentů a MHD) 

• Zóny bez nákladních vozidel 

• Zóny pro vozidla s nízkými emisemi 

• Optimalizace řízení SSZ a preference MHD 

• Placený vjezd do města 

• Zklidněné zóny 

 



11.3.5 Regulace přístupu do centra města 

Specifická řešení: 

• Uzavření hlavní silnice v centru města pro veškerou 

dopravu - Pařížská ulice 

• Realizace hromadných garáží systému Park & Go po 

obvodu centra města 

• Zavedení placených zón – progresivně od centra 

města do vnějších oblastí 

• Realizace nízko-emisních zón 

• Omezení rychlosti na 30 km/h k zajištění větší 

bezpečnosti zranitelných účastníků provozu 

• Zavedení systému neprůjezdných a jednosměrných 

ulic v centru města (viz. obr.) 

 

Systém nesjízdných 

silnic 



Výsledky 

• Řešení je vhodnou kombinací 

nástrojů, které tvoří ucelený 

systém dopravních regulací: 

– Vjezd pouze pro dopravní 

obsluhu (včetně obyvatel a 

MHD) 

– Přístup pouze pro vozidla 

splňující nízké emisní normy 

(neplatí u dopravních služeb) 

– Maximální rychlost 30 km/h 

– Zaveden systém Park & Go 

– Zavedeny specifické obytné 

zóny 

– Zavedení systému komunikací s 

regulovaným provozem 

 



11.3.5 Regulace přístupu do centra města 

Schéma omezení 



11.3.5 Regulace přístupu do centra města 
Zlepšení dopravního proudu po omezeních 

Zelená = nižší intenzita 

Červená = vyšší intenzita 
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Redukce hluku 



Současné podmínky: 

Ústí nad Labem má za cíl snížit poměr obytných 

ploch nacházejících se v oblastech s výskytem 

hladiny dopravního hluku nad 65 dB. 

 

Specifické cíle: 

• vypracovat hlukovou mapu města pro hluk 

produkovaný současnou a předpokládanou dopravou 

ve městě 

• identifikovat silnice s nejvyšší úrovní hluku 

• navrhnout opatření snižující hluk z dopravy a snížit 

dopad hluku v nejvíce zasažených oblastech 

• Posoudit účinnost jednotlivých protihlukových 

scénářů 

 

 



Přehled opatření 

Úkoly 

• 11.3.6 Redukce hluku v Ústí nad Labem 

– Výzkumný úkol 

– Vývoj hlukové mapy města a vypracování 

výzkumné studie o snížení hluku z dopravy 

ve městě 



Úkol 11.3.6 

• Výpočet hlukových emisí na základě: 

– Hodinových objemů dopravy 

– Typ silnice 

– Podíl nákladních vozidel 

– Typ povrchu vozovky 

– Rychlost dopravního proudu 

– Podélný sklon silnice 

• Zjištěny hlavní problémy 

• Navržena modelová řešení 

• Řešení posouzena pomocí dopravního modelu města 

• Vytvořena doporučení 

• Výstupy: 

– Hluková mapa pro současný stav a předpokládaný 

stav v roce 2025 (den i noc) 

 



Výsledky průzkumu 

Dálnice D8 

• nejsilnější zdroj emisí hluku na silniční síti 

• tento hluk může být izolován od obyvatel (vzdálenost 

a preventivní řešení) 

 

Místní komunikace 

• vedou přímo přes obytné oblasti a hlavní body zájmu 

(kanceláře, podniky, instituce, nákupní centra, 

průmyslové zóny apod.) 

• dopravní objem lze snížit jen obtížně 

• spíše potenciál ve snižování tranzitní a nákladní 

dopravy 

   

 



Posouzení scénářů ke snížení hluku 

Nultý scénář: Aktuální stav 

Scénář A: Provádění JV objezdu města 

Scénář B: Provádění JZ objezdu města 

Scénář C: Provádění SV objezdu města 

Scénář D: Provádění SZ objezdu města 

Scénář E: Provádění komplexu městských objezdů 

Scénář F: Snížení rychlosti ve městě o 10% 

Scénář G: Vyloučení nákladních vozidel z města 

 

 

 

 

 



Výsledky 

• Dokonce i malé snížení hluku (o 3 dB) vyžaduje významné snížení intenzity 

dopravy (cca 50%) - obtížné dosáhnout v městském prostředí 

• Budování komplexu městských objezdů a přenos provozu z citlivých oblastí 

vykazuje určité snížení hluku 

• Snížení rychlosti má potenciál ke snížení emisí hluku pouze pokud je řešení 

realizováno o více než 10% 

• Vyloučení nákladních vozidel je efektivní, ale v současné době není možné - je 

nutné posoudit přenos problému do jiných oblastí ve městě 

• Doporučena aplikace konkrétních technických a organizačních řešení 

– řízení poptávky po individuální dopravě zaměřené na snížení počtu vozidel 

(např. parkovací omezení, placený vjezd do centra, atd.) 

 

 



  Noise emissions in 2012 [dB] – day-time 

Road Zero A B C D E F G 

1 Motorway D8 76,1 76,1 76,2 76,1 76 75,8 76,3 71,6 

2 Žižkova (2nd class/613) 69,4 69,4 68,7 69,3 69,3 67,8 68,9 63,1 

3 Sociální péče 68,3 68,2 68,1 68,3 68,4 68,3 67,5 62,1 

4 Všebořická 68,2 68,2 68,2 68,4 68,1 68 67,5 62,1 

5 Hrbovická (2nd class /258) 67,9 67,8 67,8 67,8 67,9 67,8 67,2 58,8 

6 Přístavní 67,4 63,3 67,6 66,9 67,5 62,7 66,8 60,7 

7 Opletalova (1st class/62) 67,3 62,8 67,4 66,5 67,4 61,2 66,6 59,5 

8 Majakovského 66,5 66,5 66,7 66,4 66,8 66,9 65,8 61 

9 Panská 66,1 66 66,1 65,9 65,9 66,2 65,4 62,3 

10 Drážďanská 65,4 64,9 65,3 64,3 65,4 63,8 64,7 59,2 

11 Hoření 65,3 65,2 65,1 65,3 65,3 64,9 64,5 59,5 

12 Pražská (1st class /30) 65,3 65,4 64,6 65,3 65,3 65,5 64,4 57 

13 Výstupní 65 64,5 65 63,7 64,9 63,5 64,3 59,7 

14 Masarykova 64,8 64,8 65 65,1 64,7 64,8 64,5 59,6 

15 Petrovická (2nd class /538) 64,5 64,5 64,6 64,8 64,6 64,6 63,8 57,6 

16 Štěfánikova 64,4 64,4 64,3 64,7 62,8 62,6 63,6 58,8 

17 Vítězná (2nd class /261) 64,2 66,5 64,3 64,3 64,3 59,9 63,6 57,7 

18 Tovární 64,2 64,2 63,8 63,9 64,1 63,4 63,4 58,4 

19 Bělehradská 63,9 63,9 64,2 64 64,3 64,2 63,3 57 

20 Klíšská 62,7 62,9 62,8 62,7 61,5 61,6 62 56,5 

21 Nová 62,7 62,4 59,7 62,8 62,8 58,7 61,9 56,2 

22 Rooseveltova 62,2 62,2 62,3 62,2 62,5 62,4 61,5 57,5 
 



SOUČASNÝ STAV 



SOUHRN OBJEZDŮ 



SNÍŽENÍ RYCHLOSTI O 10% 



ODSTRANĚNÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL 



Doporučená řešení pro snížení hluku 

Zeleň, protihlukové stěny 

Snížení rychlosti 

Konstrukční změny na silnicích 

• Zklidnění dopravy (zpomalovače, zúžení) a aplikace hlukových bariér  

Vhodný povrch vozovky zamezující šíření hluku 

Vhodný silniční profil 

• Vzdálenost od budov, využití přírodního terénu nebo umělých překážek, umístění 

mimo citlivé oblasti, k již existujícím zdrojům hluku, zvážit topografii, nadmořskou 

výšku, atd. 

Obnova vozového parku 

Ochrana proti hluku na budovách 

• izolace, okna odolná proti hluku 

Optimální řízení provozu 

Zlepšení plynulosti dopravy 

• ITS, efektivní systém řízení SSZ 

Úprava poptávky po dopravě 

• Preference nemotorové dopravy a MHD, omezení vjezdu do centra, atd. 
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Propagace MHD 

 



22 629 

303 382 

Dopravní objem ve městě 
(ujeté kilometry/den) 

city PT 

personal vehicles 

Zvyšující se počet osobních vozidel, rostoucí 

negativní dopady na život ve městě  

 

Nástroje k dosažení cíle: 

• Analýza potřeb cestujících MHD 

• Určení nedostatků existujících služeb hromadné 

dopravy ve městě a navrhnout zlepšení 

• Představit výhody veřejné dopravy 

• Podporovat větší využívání MHD 

Současný stav: 



Přehled opatření 

Úkoly 

• 11.4.5 Porozumění uživatelům MHD 

– Výzkumný úkol 

– Výzkum studie chování a potřeb současných a 

potencionálních uživatelů veřejné dopravy ve 

městě 

• 4.14 Propagační kampaň MHD 

– Demonstrační úkol 

– Realizace veřejné kampaně propagující 

městskou hromadnou dopravu 



Úkol 11.4.5 – Porozumění uživatelům MHD 

Přehled služeb MHD ve městě 

Přehled používání MHD a pokrytí 

• dopravní objemy, směrové spoje a přenos spojů na 

všechny spoje - autobusy a trolejbusy 

• Identifikace problémů a doporučení na zlepšení 

předložené Dopravnímu podniku města Ústí nad 

Labem 

• Optimalizace Dopravního podniku 

 Průzkum veřejného mínění o poskytovaných službách 

• Tématické oblasti: využití MHD, způsoby platby, 

provozuschopnost centra, čistota a atraktivita, 

bezpečnost, dostupnost, dělba, poskytování 

informací a požadovaných zlepšení 

• Tazatelé ve vozidlech MHD a na stanicích 

Počet cestujících přepravených MHD za 

den 

Linka Středa Sobota Neděle 

2 128 57 56 

3 7484 4819 3958 

4 703 123 100 

5 7614 2015 1949 

6 563 270 168 

7 802 0 0 

9 1828 1153 832 

11 12294 6602 5143 

12 2442 845 722 

13 2926 1376 1064 

14 130 0 0 

15 1186 484 349 

17 4381 586 516 

18 999 0 0 

19 2565 631 494 

26 166 55 53 

51 10114 6741 5038 

52 8331 4424 3285 

53 9480 388 138 

54 11529 6990 4816 

55 9633 6388 4282 

56 13287 7346 5321 

57 9393 5007 4571 

58 2472 0 0 

59 1601 0 0 

60 20119 9706 7216 

62 2149 2011 1593 

101 178 250 107 

102 117 107 88 

103 13 11 1 

Celkem 144 627 68 385 51 860 



• Veřejné akce 

• Semináře se studenty a seniory 

• Výstavy (historie a vývoj MHD ve městě) 

• Soutěže (propagační video, historie MHD) 

• Vzdělávací aktivity (zkušební autobus pro děti, 

vzdělávací materiály pro dopravní dvůr) 

• Propagace v místních médiích 

• Propagace MHD vozidel s bezplatným Wi-Fi 

4.14 - Propagační kampaň MHD 





Informační brožury MHD 

• Obecné informace 

• Informace o turistických linkách 

• Informace o nočních linkách 

• Informace o MHD v centru města 

• Informace o bezbariérových přístupových 

cestách do MHD 

 Propagační materiály 

• Letáky, školní jízdní řády, omalovánky a další 

grafické materiály s tématikou MHD 

 Propagace v místních médiích a prostřednictvím 

internetových stránek 



Výsledky 

Doporučení pro zlepšení 

• Přehled nedostatků a požadovaná zlepšení 

předloženy Dopravnímu podniku (chybějící 

informace, chybějící zařízení na stanicích, špatně 

označené stanice, zanedbaná údržba, reklamy 

překrývající pohled z okna) 

 

Většina MHD spojů v městě je optmalizována 

 

Zjištěné a podporované pozitivní úsilí Dopravního podniku 

• Obrubníky tvarovány tak, aby dosáhly okraje vozidla 

MHD a umožnily snadný přístup 

• Zlepšení poskytování informací - ve vozidlech, na 

prodejních místech, na stanicích 

• Postupně zlepšovat vybavení 

 

Veřejná kampaň pomohla zlepšit image místní MHD 
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Propagace bezpečné dopravy 

 

13.6.2012 

Kateřina Oktábcová  

Magistrát města Ústí nad Labem 



Současné podmínky: 

Zdravotní následky dopravních nehod v oblasti 

centra je každý rok výrazný. 

Proto je nutné řešit bezpečnost dopravy, od deficitů 

bezpečnosti silničního provozu až po problémy s 

chováním řidičů, s cílem snížit počet usmrcených a 

zraněných osob. 

 

Cíle: 

• Ovlivnit chování řidičů prostřednictvím preventivní 

dopravní výchovy 

• Zvýšit povědomí o dopravních problémech 

• Snížit počet dopravních nehod 



Přehled opatření 

Úkoly 

• 4.15 Propagace bezpečné dopravy 

– Demonstrační úkol 

– Veřejná kampaň na zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu a zlepšení chování řidičů 



4.15 Propagace bezpečné dopravy 

• Pořádány veřejné akce v centru města 

• Zajištěno dopravní vzdělávání - vybaveno dopravní 

hřiště pro děti 

• Semináře se studenty a seniory o bezpečnosti dopravy 

• Distribuovány vzdělávací materiály 

• Propagace v místních médiích 

• Aktivní účast na mezinárodní konferenci věnované 

Bezpečnosti dopravní infrastruktury zorganizované v 

Praze  

 

 

Zvýšit povědomí o příčinách a následcích 

dopravních nehod 



Dopravní vzdělávání dětí 

• Děti se zúčastnily znalostních testů 

• 23 otázek o základních dopravních předpisech 

• Děti, které neuspěly v testech, se zúčastnily 

výuky na dopravním hřišti zřízeném v rámci 

projektu  

• Úspěšné děti obdržely bezpečnostní vybavení 

na kolo a jiné dárky 

• 939 dětí ze 30 škol a z 1 dětského tábora se 

podílely na testování 

• Téměř tři čtvrtiny dětí dosáhlo "vynikajícího" 

nebo "dobrého" výsledku  

• Všechny děti byly na konci úspěšné 

 

340 

349 

195 

55 

No. of children 

excellent 
knowledge 

good 
knowledge 

sufficient 
knowledge 

poor 
knowledge 



Distribuovány informační materiály s tipy 

pro bezpečnost silničního provozu pro 

jednotlivé skupiny: 

• Chodci 

• Řidiči 

• Cyklisté 

• Cestující MHD 

 



Výsledky 

• Zlepšeno povědomí o problematice bezpečné 

jízdy ve městě a bezpečnosti silničního provozu 

obecně 

• Všechny čtvrté třídy se v současnosti účastní 

dopravní výchovy 

• Propagace pozitivně přijata obyvateli města 

• Plánují se pravidelně opakované akce za účelem 

zaručení dlouhodobého dopadu na chování 

účastníků silničního provozu 



Opatření 49 

Zvyšování bezpečnosti silničního provozu 

 



 Ústí nad Labem má za cíl snížit množství dopravních 

nehod ve městě a jejich důsledky pomocí opatření ke 

zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

 Dlouhodobým cílem města je zvýšit úroveň bezpečnosti 

na místních komunikacích, podporovat rozvoj 

nemotorové dopravy a zvýšit atraktivitu městského 

prostředí 

 Zaměřeno na redukci počtu úmrtí a zranění snížením 

počtu dopravních nehod 

Cíle: 



Přehled opatření - úkoly 

• 11.5.3 Bezpečnostní audit 

– Výzkumný úkol 

– Provedení bezpečnostního auditu a identifikace bezpečnostních nedostatků na 

silniční síti ve městě 

• 11.5.4 Redukce dopravní rychlosti 

– Výzkumný úkol 

– Analýza proveditelnosti zklidnění dopravy ve městě 

• 5.11 Propagační kampaň redukce dopravní rychlosti 

– Demonstrační úkol 

– Realizace veřejné kampaně na podporu snížení rychlosti a zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu 

• 5.10 Akce vyplývající z auditu bezpečnosti silničního provozu 

– Demonstrační úkol 

– Na základě výsledků bezpečnostního auditu nalézt řešení pro zlepšení 

bezpečnosti silničního provozu ve městě 

 

 

 



Úkol 11.5.3 – Bezpečnostní audit 

Tento úkol byl proveden v následujících oblastech: 

• Vývoj metodiky; 

• Školení pracovníků; 

• Identifikace lokalit s častými dopravními nehodami 

• Místní šetření ve vybraných lokalitách 

– Určeny bezpečnostní nedostatky a potenciál ke vzniku dopravních nehod; 

• Navržena a posouzena opatření ke zlepšení bezpečnosti; 

• Provedeno měření rychlosti provozu ve městě statickými radary; 

• Provedena analýza charakteristik dopravního proudu na základě měření; 

• Sběr dat realizován primárně v oblasti místních škol a předškolních zařízení, 

provedeny bezpečnostní inspekce a navržena řešení; 

• Bezpečnostní inspekce hlavních silnic ve městě a dalších nehodových lokalit; 

• Analýza současných bezpečnostních podmínek významných místních 

komunikací, identifikace bezpečnostních deficitů a návrh na nápravná opatření. 
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11.5.3 – Bezpečnostní audit 

• Analýzy současné infrastruktury ve městě 

• Identifikace lokalit s vysokým počtem 
nehod 

• Návrh konkrétních řešení vhodných pro 
jednotlivé lokality 

• Metodika: 

1. Analýza místních dopravních nehod 

– Data z evidence Policie ČR 

– Bezpečnostní inspekce provedeny 
dopravními odborníky 

– Navržena zlepšení 

– Sestaven plán realizace a priority 

druh nehody 

počet 

dopravních 
nehod 

procentuální 
zastoupení [%] 

srážka s jedoucím 

nekolejovým 

vozidlem 
688 74,38 

srážka s pevnou 

překážkou 
136 14,70 

srážka s chodcem 42 4,54 

srážka s vozidlem 

zaparkovaným, 

odstaveným 
39 4,22 

hlavní příčina počet nehod 
procentuální 
zastoupení 

nedodržení bezpečné 

vzdálenosti za vozidlem 
265 28,65 

řidič se plně nevěnoval 

řízení vozidla 
154 16,65 

při předjíždění z jednoho 

pruhu do druhého 
87 9,41 

proti příkazu dopravní 

značky DEJ PŘEDNOST 
61 6,59 

nepř. rychlost stavu 

vozovky 

(náledí, výtluky, bláto, 

mokrý povrch apod.) 

46 4,97 



11.5.3 – Bezpečnostní audit 

2. Dopravní měření 

• Provedeno: 

– Městskou policií (viditelnou i skrytou 

technikou) 

– Detektory na SSZ 

– Pevně umístěné radary 

 

 



11.5.3 – Bezpečnostní audit 

3. Analýza bezpečnosti silničního provozu u školních a 

předškolních zařízení 

• Problémy bezpečnosti silničního provozu byly konzultovány 

s řediteli místních škol a předškolních zařízení, primárně v 

těchto oblastech: 

• Jaká jsou hlavní bezpečnostní rizika při příchodu/odchodu 

dětí? 

• Co by jste doporučoval/a ke zlepšení současné bezpečnostní 

situace? 

• Kde se pohybuje nevíce dětí v interakci s provozem? 

• Bezpečnostní inspekce provedeny dopravními odborníky 

na místě 

• Posouzeny výsledky 

• Navržena řešení 

• Děti zapojeny do dopravní výchovy 

Způsob dopravy dětí do 

mateřských školek

42,56 

11,15

46,29 pěší doprava [%]

MHD [%]

IAD [%]

Způsob dopravy žáků do 

základních škol

42,56 

36,29

21,27

pěší doprava [%]

MHD [%]

IAD [%]

nízké

41%

střední

32%

vysoké

27%

Level  of safety threads revealed by 

on spot inspections 



Data sbírána na všech hlavních komunikacích ve 
městě:  

• Tvorba videí 

• Synchronizováno s polohou GPS 

• Identifikace bezpečnostních hrozeb 

• Zpracováno specializovaným softwarem 

• Návrh bezpečnostních řešení 

Dopravní inspekce 

11.5.3 – Bezpečnostní audit 



Úkol 11.5.4 – Redukce dopravní rychlosti 

• bezpečnostní audit odhalil výrazné selhání v 

dodržování rychlostního limitu 

• vypracována studie vhodných zklidněných zón ve 

městě (srovnání obytných, pěších a Tempo 30 zón) 

• popsány charakteristiky klidných zón, včetně 

stavebních požadavků a související platné 

legislativy 

• identifikovány jednotlivé lokality vhodné pro snížení 

dopravní rychlosti 

• analyzována opatření vhodná ke zklidnění dopravy 

v jednotlivých částech města 

• 42 míst bylo identifikováno jako vhodných pro 

realizaci klidných zón (příklad viz obr.) 



Úkol 5.11 – Propagace snížení dopravní 

rychlosti 

Úkol zahrnuje: 

• Analýza osvědčených postupů z obdobných kampaní 

realizovaných v evropských městech 

• Zřízení mobilního dopravního hřiště pro děti 

• Organizování veřejných akcí na podporu snížení 

rychlosti a zlepšení bezpečnosti silničního provozu 

• Realizace webového portálu věnovanému 

problémům bezpečnosti silničního provozu ve městě 

 

 

 



Podpora bezpečnosti provozu ve městě 

Třídenní událost v centru města 

Zaměřeno na: 

•  Snížení rychlosti 

•  Bezpečná jízda 

•  Prevence dopravních nehod 

Partneři: 

• Městská policie 

• BESIP - oddělení ministerstva dopravy pro 

bezpečnost silničního provozu 

• Státní policie 

• Hasiči 

• Zdravotníci 

• A další 



Informace z dopravních nehod: 

•  obrázky 

•  videa 

•  PowerPointové prezentace 

•  rady od dopravních odborníků 

• vzdělávací letáky 

• Poskytovány bezpečnostní 

informace 



Simulace dopravní nehody 

• Test nárazu vozidla - 30km/h 

• Obrácení vozidla přes střechu 

 
Prevence ke snížení rychlosti 

• Představeny kontrolní policejní 

vozidla a motocykl a další 

vybavení na sledování 

bezpečnostních přestupků 

• K vyzkoušení radary na měření 

rychlosti 

• Záchranná vozidla předvedla 

zásah 

 



26. – 28. 9. 2011 • Kateřina 

Záchranné simulace 

• evakuace obětí dopravních nehod 

• vykonávání první pomoci 

• práce záchranného týmu  



Dopravní hřiště 

• Pořízeno pro Městskou 

policii v rámci projektu 

 

• Dětské koloběžky, 

semafory, dopravní 

kužely, bezpečnostní 

disky, přechod pro 

chodce 

 

• Účastní se všichni žáci 

čtvrtých ročníků v Ústí 

nad Labem 

 

• Výuka dopravních 

předpisů a bezpečného 

chování pro cyklisty a 

chodce 

 

 



Testy k posouzení pokroku výuky 

441 žáků se doposud zúčastnilo 

Body Stupnice Počet dětí Procenta 

29 - 37 Vynikající! 162 36,7 % 

26 - 28 Dobrý! 119 27,0 % 

21 - 25 Měli byste více cvičit! 122 27,7 % 

0  -  20 Pojďme znovu cvičit! 38 8,6 % 

162; 36,7%

119; 27,0%

122; 27,7%

38; 8,6%

výborný školák

dobrý školák

školáku, radši si dopravní výchovu ještě trochu zopakuj

školáku, ty jsi vůbec neposlouchal, koukej se dopravní výchovu pořádně naučit

• Úspěšné děti obdržely ,,Cyklistickou licenci" a 

CIVITAS dárky 

• Děti s nízkým hodnocením opakují školení  



5.10 Akce vyplývající z auditu 

bezpečnosti silničního provozu 

Využití výsledků auditu bezpečnosti silničního 

provozu 

Tvorba akčního plánu pro zlepšení bezpečnosti 

silničního provozu 

• Analýza a tvorba vhodné strategie bezpečnosti 

silničního provozu a stanovení cílů 

• Identifikace opatření pro zlepšení bezpečnosti 

vhodné pro místní podmínky 

• Doporučování konkrétních akcí 

– Prevence, vymáhání dodržování pravidel, dopravní 

výchova, dohled, mezinárodní a národní 

spolupráce, financování a zdroje, časový 

harmonogram 



5.10 Akce vyplývající z auditu 

bezpečnosti silničního provozu 

Návrhov opatření vyplývajících z 

provedeného auditu bezpečnosti silničního 

provozu, zejména v oblasti: 

• Priority a cíle, strategie, doporučené 

nástroje, financování, odpovědnosti, časový 

plán, prevence, represe, vzdělávání 

 

 
Využity výsledky realizovaných úkolů: 

• 11.5.3 Bezpečnostní audit 

• 4.15 Propagace bezpečnosti dopravy 

• 11.5.4 Redukce dopravní rychlosti 

• 5.11 Propagace snížení dopravní rychlosti 

Zřízeny webové stránky věnované 

bezpečnosti silničního provozu v Ústí nad 

Labem:  

• www.bezpecnepousti.cz 

 

 



www.bezpecne-po-usti.cz 

Webová aplikace o 

bezpečnosti silničního 

provozu ve městě 

• Rady a doporučení pro 

bezpečnost řidičů, chodců a cyklistů 

• Interaktivní mapa s nebezpečnými 

místy a bezpečnostním varováním 

• Informace založeny také na těchto 

úkolech CIVITAS: 

• 11.5.3. Bezpečnostní audit 

• 6.10. Zlepšení cyklistické dopravy 

• 11.5.5. Zlepšení veřejných prostor 

• 11.4.5. Porozumění uživatelům MHD 

• 11.3.4. Strategické řízení dopravy 

• 11.5.4. Redukce dopravní rychlosti  



Struktura webových 

stránek 
•  Nehodovost 

•  Intenzita dopravy 

•  Bezpečnost pro chodce 

•  Bezpečnost pro cyklisty 

• Řízení provozu 

•  Městská hromadná doprava 

•  Fotogalerie 

•  Interaktivní mapa 

•  Důležité odkazy: 

www.usti-nad-labem.cz/civitas 

www.facebook.com/civitas.ul 

http://cyklomapa.usti.cdsw.cz 

http://bezbari.usti.cdsw.cz 



Tvorba akčního plánu pro zlepšení bezpečnosti na 

komunikacích v Ústí nad Labem   

Cíle: 

• Zlepšit úroveň bezpečnosti silniční sítě v Ústí nad 

Labem 

• Poskytnout strategický dokument pro město 

• Definovat cíle a metodologii pro zlepšení bezpečnosti 

• Identifikovat potřebné kroky a odpovědnosti za ně 

 



Opatření 50 

Zlepšení mobility 



Současná situace: 

Ústí nad Labem má za cíl splnit nároky na mobilitu  

občanů s omezenou pohyblivostí 

 

Cíle: 

• poskytovat lepší služby mobility a vhodné 

přístupové trasy pro občany s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

• poskytovat informace o bezpečnostních 

problémech a možnostech mobility 

• odhalit překážky mobility na důležitých 

přístupových trasách ve městě a zajistit jejich 

odstranění 



Přehled opatření 

Úkoly 

• 5.12 Zlepšení mobility 

– Demonstrační úkol 

– Zlepšení možností mobility obyvatel s 

omezením pohyblivosti 



Úkol 5.12 – Zlepšení mobility 

Realizováno v následujících krocích:  

• Terénní průzkum ke shromáždění dat 

• Zpracování dat pro interaktivní mapu přístupových tras 

• Zajištění informacích požadovaných místním sdružením zdravotně 

postižených obyvatel 

• Zřízení webové online aplikace poskytující informace o přístupových 

trasách ve městě a jejich bezbariérovosti 

• Příprava papírových map přístupových tras a aplikace ke stažení pro 

mobilní telefony 



Funkce webových stránek 

• Interaktivní prohlížení map v různých měřítcích ve 

dvou režimech zobrazení 

• Přístupové trasy zmapovány od zdroje (stanice MHD 

nebo parkoviště vyhrazené pro hendikepované 

občany) do cíle (úřady, sociální služby, zdravotnická 

zařízení a další veřejné budovy). 

• Poskytnuty informace o překážkách - hrany, schody, 

rampy, apod. 

• Fotogalerie překážek a kritických míst. 

• Videa každé trasy znázorňující polohu na interaktivní 

mapě. 

• Podrobné informace o bodech zájmu ve městě. 

• Aplikace ke stažení pro mobilní telefon. 

 



Výsledky 

• většina přístupových cest v centru města je již bezbariérová 

• lidé s omezenou pohyblivostí často nejsou schopni hledat vhodné přístupové 

cesty sami 

• webový portál by měl zlepšit možnosti mobility tím, že poskytne komplexní 

informace o městských přístupových trasách 

• je nutné pokračovat ve výstavbě a zlepšování kvality pěších tras a podmínek pro 

rozvoj nemotorové dopravy a MHD služeb 

• deficity na přístupových trasách odhalené v průběhu terénního šetření byly 

předloženy příslušným orgánům (Magistrát města, Krajský úřad, Ředitelství silnic 

a dálnic ČR)  

• Určeny priority k nápravě deficitů 

 

 

http://bezbari.usti.cdsw.cz 



Opatření 60 

Zlepšení cyklistické dopravy 



Současná situace: 

V současné době Ústí nad Labem poskytuje 

nevyhovující infrastrukturu a služby pro cyklisty a 

cyklistika je ve městě realizována velmi málo 

 

Cíle 

• Zlepšit podmínky pro cyklisty ve městě 

– Poskytnout komplexní informace o cyklistických 

službách a možnostech v okolí (web) 

– Zlepšit cyklistickou infrastrukturu a poskytnout 

lepší služby (studie proveditelnosti) 

– Využít výsledků auditu cyklistické politiky 

prováděné ve městě a zavést doporučené akce 

(BYPAD) 



Přehled opatření 

Úkoly 

• 11.6.3 Zlepšení cyklistické dopravy 

– Výzkumný úkol 

– Studie proveditelnosti propojení dvou 

mezinárodních cyklostezek přes město 

• 6.10 Zlepšení cyklistické dopravy 

– Demonstrační úkol 

– Poskytování komplexních informací o 

cyklistických možnostech v Ústeckém kraji 

prostřednictvím webového portálu 



 

• Obtížný terénní profil města – údolí řeky Labe s 

hornatým okolím 

• Nedostatečná cyklistická infrastruktura 

– Cyklistické trasy ve městě často vedou po 

infrastruktuře motorové dopravy 

– Nejsou zavedeny vyhrazené pruhy a prioritní 

opatření pro cyklisty 

– Jediná významná cyklistická trasa vede podél 

řeky Labe 

• Nízký rozpočet pro zlepšení cyklistické dopravy 

– Vyžaduje aplikaci „měkkých“ opatření a přiřazení 

priorit vhodných k postupnému zlepšování 

současné situace cyklistické dopravy 

Výzvy 



Uskutečnění 

Zaveden internetový portál pro cyklisty v Ústí nad 

Labem http://cyklomapa.usti-nl.cdsw.cz 

 

Byla navržena významná cyklotrasa spojující 

mezinárodní cyklotrasy skrz Ústí nad Labem. 

 

Jednotlivé kroky směřující ke zlepšení cyklistické 

dopravy byly začleněny do Generelu udržitelné dopravy 

pro Ústí nad Labem. 

 

Zavedena pravidelná dopravní výuka dětí, obsahující 

školení bezpečné jízdy na kole a výuku dopravních 

pravidel 



 

6.10 - Zlepšení cyklistické dopravy 

• Zaveden cyklistický webový portálu : 

 

•  Informace o cyklistických možnostech, rady, služby, zajímavé 

destinace atd. 

 

 

 

 

 

http://cyklomapa.usti-nl.cdsw.cz 



6.10 - Zlepšení cyklistické dopravy 

• Obsah: 

– Interaktivní mapa všech cyklotras 

– Charakteristika jednotlivých tras 

– Bezpečnostní informace 

– Obrázky a videa z cest 

– Upozornění na nebezpečná místa 

– Technická podpora a služby pro cyklisty 

– Zajímavosti v okolí 



Interaktivní mapy 

• Každá cyklotrasa je doprovázena videem ukazujícím 

průjezd trasy na kole v obou směrech 

• Bod na mapě se pohybuje v odpovídající poloze 

• Interaktivní značky na mapě popisují vlastnosti trasy 

(kritické části, stoupání, klesání, typ povrchu, obtížnost, 

atd.) 

• Další informace jsou uvedeny: detailní popis trasy, 

fotogalerie, zajímavosti, odkazy, atd. 



Výsledky 

• Webová stránka pozitivně přijata místními 

cyklisty jako užitečný nástroj. 

 

• Všichni žáci čtvrtých tříd se účastní 

vzdělávání podporujícího cyklistiku. 

 

• Navržena nová trasa propojující existující 

cyklotrasy v oblasti skrz město Ústí nad 

Labem  

 

• Na základě auditu cyklistické dopravy 

BYPAD vypracován akční plán na rozvoj 

cyklistiky ve městě 

 



Opatření 67 

Efektivní distribuce zboží 



Současná situace: 

Město se nachází na železničním uzlu, na řece Labe a v 

blízké budoucnosti bude plně připojeno k dálnici D8, která 

spojuje Prahu s Drážďany. 

 

Velký počet podniků na relativně malém prostoru ve městě 

klade velké nároky na dopravní výkon a zásobování. 

 

Město tvoří průmyslové centrum regionu. 

 

Důsledkem je velký objem nákladní dopravy a zatížení 

města souvisejícími negativními vlivy.  

 

Cíl: 

• Navrhnout systém distribuce zboží snižující negativní 

vlivy nákladní dopravy na město 



Přehled opatření 

Úkoly 

• 7.6 Redukce hluku 

– Demonstrační úkol 

– Na základě výsledků studie na redukci 

hluku vytvořit systém efektivní distribuci 

zboží ve městě 



Úkol 7.6 

• Využití výsledků z hlukové mapy 

• Analyzování vhodného plánování a řízení dopravy 

• Identifikování potřeb systému distribuce zboží 

• Možnosti pro optimalizaci popsány: 

– Centra distribuce zboží 

– Nákladové vesnice 

• Vytvořeno doporučení pro město 

• Posouzeny dopady na město, zejména emise hluku  

Centrum 

města 

Terminál 

města 
T 

T 

Hranice 

systému 

 

 

 



Výsledky 

Zákaz vjezdu pro nákladní vozidla do centra města se při současném stavu 

nedoporučuje 

• Aktuální funkce v centru města zajišťují nákladní vozidla 

• Je nutné posoudit dopady přesunu nákladních vozidel do okolních oblastí 

• Nákladní vozidla budou nahrazena větším množstvím osobních vozidel 
 

Doporučená omezení pro nákladní dopravu: 

• Rozumné zpoplatnění vjezdu pro NV 

• Motivační podpora ekologických vozidel 

• Omezení nebo zákaz těžkých nákladních vozidel v konkrétních oblastech 

• Požadované dokončení dálnice D8 pro tranzitní dopravu 

• Zřízení ekologických zón 

• Snížení rychlosti ve městě, kde překračuje 50 km/h 

• Realizovat technická ochranná řešení - protihlukové bariéry, izolace, tunely, moderní 

materiály, atd. 



ZÁVĚR 

Výsledky všech studií jsou začleňovány do 

Generelu udržitelné dopravy města Ústí nad 

Labem, který je právě ve městě dokončován a 

prochází procesem schvalování a finální revize. 

 

Dokument bude základním strategickým 

dokumentem pro budoucí rozvoj dopravy ve 

městě.  



Děkuji Vám! 

 

 

Kontakt: 

  

Mgr. Kateřina Oktábcová 

CIVITAS Archimedes 

Magistrát města Ústí nad Labem 

Odbor dopravy 

katerina.oktabcova@mag-ul.cz 

www.usti-nad-labem.cz/civitas 

 

 


