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Příležitosti pro město 21. století

a) Trasa VRT/kudy/jaké trasy/nové nádraží 

b) Brownfieldy/živé město/bydlení

c) Nová koncepce/územní plán 
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Příležitosti pro město 21. století

K bodu a) 

- Ústí nad Labem na mezinárodním koridoru – na kříži 

radiálního a  tangenciálního směru, obsluhuje 400 000 

obyvatel, přestupní uzel 14 – 18 tisíc obyv./den

- Západní nádraží a jeho potenciál - dopravní uzel pro osobní 

i nákladovou dopravu 

- Šetrnější a udržitelnější doprava – kombinace železniční 

dopravy a MHD, 26 minut do Prahy a Drážďan

- Ochrana Labského koridoru – bydlení, rekreace, ochrana 

přírody
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Příležitosti pro město 21. století

Terminál ÚL centrum

BERLIN

DRESDEN

ÚSTÍ N.L.

ROUDNICE

PRAHA

BRNO

PRAHA 

VÝCHOD

JIHLAVA

WIEN

BŘECLAV

5 HODIN            4 HODINY  

Terminál Praha

Terminál Dresden



Příležitosti pro město 21. století
VEDENÍ VRT VE DVOU VARIANTÁCH –

VARIANTA NADZEMNÍ A VARIANTA 

PODZEMNÍ, PODZEMNÍ DRAŽŠÍ, ALE 

ŠETRNĚJŠÍ, NADZEMNÍ LÉPE 

ETAPIZOVANÁ, VARIANTA POZEMNÍ 

NEMÁ DOSTATEK PROSTORU J



S ČÍM BOJUJEME – CHCEME KVALITU OD 

NEJVĚTŠÍHO INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU POSLEDNÍCH 100 LET

- POŽADUJEME VÝSTUP Z PROVĚŘENÍ PODZEMNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ VRT

- POŽADUJEME KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROSTORU

- POŽADUJEME UCELENOU PŘESTAVBU PROSTORU ZÁPADNÍHO NÁDRAŽÍ, 

VČETNĚ PODMIŇOVACÍCH INVESTIC

- POŽADUJEME ZMENŠENÍ PROSTORU ZÁPADNÍHO NÁDRAŽÍ VE 

PROSPĚCH MĚSTA, VE PROSPĚCH NIVY BÍLINY A JEJÍ REVITALIZACE, VAR. 

S UMÍSTĚNÍM PŘÍSTAVU

- POŽADUJEME NOVÉ UMÍSTĚNÍ VLEČKY SPOLCHEMIE, MIMO PROSTOR 

HLAVNÍHO NÁSTUPU A MĚSTSKÝCH NÁVAZNOSTÍ VRT
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Chybí propojení tratí v levém zhlaví nádraží - nemožnost obsloužit vlaky z 

Děčína na Lovosice úvratí, respektive v této podobě by úvrať probíhala 

do Předlic – 2x průjezd nádražím, odtržené nástupiště do Mělníka a Lysé 
n. L., zachování vlečky a předávacích kolejí, Spolchemie na 1. koleji k 

městu 

- seřaďovací  kolejiště v jižní části, odsunout kolejiště z centra města do 

vzdáleného cípu nádražní  infrastruktury u Globusu 

- strukturovat plochu nádraží , řešit  tepelný ostrov, řešit modrou a 

zelenou infrastrukturu, připravit komerční plochy
- nevyřešená koexistence a koncepce obsluhy silniční infrastrukturou –

jak bude terminál silničně obsloužen

-chybí zrušení úvratí trati z Velkého Března do hlavního terminálu

- je třeba přeřešit  celou koncepci, není místo na budovu terminálu.

POZEMNÍ VARIANTA - NOVÝ NÁVRH SŽ –

JEDNOÚROVŇOVÝ, DVA MOSTY 

URBANISTICKY NEPŘIJATELNÉ
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Dvouúrovňový terminál, VRT nad konvenční tratí 

NÁVRH NADZEMNÍ VARIANTY 2010



ROZBOROVÁ MAPA – ZDROJ 

MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM



Využití západního nádraží

ODSTAVNÉ KOLEJE
KOLEJIŠTĚ NÁDRAŽÍ, 

NÁSTUPIŠTĚODSTAVNÉ KOLEJE PRO CARGO

SERVISNÍ PLOCHY
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Podmiňovací investice a doprovodné investice – zatím nejsou řešeny

ZDROJ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
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Regionální 

dopady VRT -

zklidnění 

labského 

prostoru a nová 

koncepce 

silniční  dopravy

Zelené body -

sídla s příznivými 

podmínkami 

pro bydlení a 

rekreaci

Dopravně-napojovací bod

Dopravně-napojovací bod

TERMINÁL



Příležitosti pro město 21. století

BROWNFIELD/hnědé pole – nefunkční, nevyužitá plocha ve 
městě, opak GREENFIELD/zelené pole – nová plocha pro 
výstavbu

Potřeba využití ploch zastavěného území, nerozšiřovat město 
do krajiny

Návrat bydlení do centra

Západní nádraží obklopit vybaveností a bydlením

Sledovat a využívat dotační tituly

Ostrava  v tuto chvíli zpracovává komplexní studii Dolní oblast Vítkovic – Nová 
Karolína, není v majetku města, ale je klíčová lokalita pro město, bude žádat v 
rámci Národního plánu obnovy. Podobně Jihlava, Pardubice  a Hradec 
Králové.

12
b) Brownfieldy/živé město/bydlení



Příležitosti pro město 21. století

Město se rozpadlo na dílčí části

Město ztratilo „vnitřní“ sílu na rozvoj

Bydlení mimo těžiště.

Centrální části města a části podél Labe 

mají minimální počet bydlících obyvatel. 

Vyprázdněné  části města i plochy výrob 

je nutné revitalizovat, existuje řada 

námětů.
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Národní plán obnovy a krajský úřad vypisují od roku 2022 

nové dotace.

Je třeba připravit projekty - uvažuje se: 

Cukrovar Pražská (čeká na druhou dotaci) - vybavenost

Pivovar a likérka KB – vybavenost a bydlení

Drážďanská u ZOO (Istar) – rozšíření ZOO, vybavenost

Jateční – U Vlečky – Na Nivách – nové bydlení/obytná čtvrť

Za Válcovnou – nové bydlení/obytná čtvrť

Doplnit lokality Zahradnický podnik - Na Vyhlídce a Skalku

Doplnit panelová sídliště zahradními čtvrtěmi
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Aditivní rozvoj města bez kvalitativních přínosů
(přidávání okrajových území bez vybavenosti a obsluhy) 
Adice – přiřazování, seskupování s neměnnou kvalitou

Rozšiřováním stávajícího zastavěného území dochází k dalšímu rozvolňování  

a rozmělňování struktury, město se dále ředí – hustota obyvatel je do 

20ob/ha. Město preferuje pouze individuální výstavbu a to v té 
nejextenzivnější formě. Město těžko umísťuje vybavenost, dopravní 

vybavenost a technickou infrastrukturu. 

Neduhy obecné - ztráta veřejného života, gigantizmus, ztráta kontroly nad 

územím, odstředivé štěpení, destrukce hodnotných míst (Allan Jacobs, 

Kalifornská univerzita Berkeley) i specifické – výměna obyvatel, vyloučené 

lokality.

Kvalitativní přínosy jsou minimální, město přichází o hodnoty (v duchu 

plošných asanací zástavby), město se stává neatraktivní. Nejde jen o 
hodnoty „staré“, ale o hodnoty vytvořené ve druhé polovině 20. století. 

Veřejné budovy mají dodnes výrazný charakter – např. Dům kultury, 

sportovní areál Klíše, letní kino, gymnázium Jateční, koupaliště Brná, design 

Mariánského mostu, atd. 
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Zlepší se  - šetřením krajinou,  polyfunkčním využitím území (integrování funkcí), 

vymezováním veřejných prostranství a zvyšováním  hladiny zástavby a využíváním 

forem kolektivního bydlení.

Vyprázdněné centrální části města i ploch výrob
(město bez života), cílem je vrátit život do města 

Centrální části města a části podél Labe mají minimální počet bydlících 

obyvatel. Vyprázdněné  části města i plochy výrob je nutné revitalizovat, 

existuje řada námětů, Národní plán obnovy a krajský úřad vypisují na rok 

2022 nové dotace. Je třeba připravit projekty.
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Ostrava  v tuto chvíli zpracovává komplexní studii Dolní oblast Vítkovic 
– Nová Karolína , není v majetku města, ale je klíčová lokalita pro 

město, bude žádat v rámci Národního plánu obnovy. Podobně 

Jihlava, Pardubice  a Hradec Králové.



Velmi nízká hustota města, nízká intenzita města, mizivá integrace 
aktivit – nevytváří kvalitní URBANITU (OBYTNOST)



Evropský Green Deal nebo-li Zelená dohoda pro Evropu je soubor 

opatření, která mají zajistit snížení emisí skleníkových plynů v Evropské unii 

prostřednictvím mnoha opatření. Green Deal obsahuje plán včetně 
vyhodnocených dopadů, který má snížit emise skleníkových plynů do 

roku 2030 o 55 % ve srovnání s rokem 1990.

My musíme začít udržitelností – není možné stále dál bourat, je třeba 

revitalizovat!

Nová strategie:

- Preference smíšených funkcí, smíšené městské funkce na většině území
- Rozdělení velkých bloků, vymezení nových ulic a tras, ucelené okrsky –

územní studie

- Program nákupu objektů městem (schváleno ZM, Opava koupila Bredu)

18Nová cílová strategie v územním plánu, Green Deal



Příležitosti pro město 21. století

c) Územní plán/nová koncepce

- Nerozšiřovat město do krajiny, využít stávající 

plochy

- Polyfunkční využití, propojování – uzly a 

spojnice

- Podpora bydlení a veřejných prostranství

- Úprava zrnitosti a prostupnosti města

- Strukturálně funkční model území

- Rozvojové póly

Strukturálně funkční model



Koncepční zásady - shrnutí

- TOKY LABE A BÍLINY JAKO ZÁKLADNÍ MĚSTOTVORNÉ PROSTORY

- ZNOVU ZALOŽIT REZIDENČNÍ OSU VÝCHOD - ZÁPAD

- ZASTAVIT TZV. ODSTŘEDIVÉ ŠTĚPENÍ, NEJEN VYDĚLENÍ PRÁCE, 
BYDLENÍ A REKREACE, ALE TAKÉ SOCIÁLNÍ A PROSTOROVOU 
SEGREGACI

- ZACHOVAT FONDY V ÚZEMÍ, ZASTAVIT ODLIV OBYVATEL 

- NASTOLIT UDRŽITELNOST CELKU, ZVÝŠIT HUSTOTU OBYVATEL

- PRIORITA REVITALIZACE, REVITALIZACE BROWNFIELDŮ S 
PODPOROU STÁTU

- PODPORA MODRÉ A ZELENÉ INFRASTRUKTURY, ELIMINACE 
TEPELNÝCH OSTROVŮ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – ZMĚNA KLIMATU
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Příležitosti pro město 21. století

Jezero Milada jako krajinná nika – volné území s vyváženým 

využitím na principu udržitelnosti.

Nabízí se vodohospodářské funkce, funkce bydlení a vybavenosti. 

Příměstské zemědělství, skleníkové plochy (nabídka zaměstnanosti), 

udržitelná energetika.

Cílový stav – polyfunkční území tzv. lineárního parku, propojujícího 

město Ústí nad Labem a Krušnohoří.
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22OPĚRNÉ BODY JEZERA MILADA A URBANIZAČNÍ TĚŽIŠTĚ 

Doplnit okružní cyklostezkou

Možnost doplnit bydlení

Možnost doplnit vybavenost a sociální 

služby

Doplnit ostrovy a zátočiny

Doplnit historická místa a odkazy –

zbourané obce, lokality šachet –

naučná stezka 

sidla

odkazy
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Děkujeme za pozornost. 24


