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1 ÚVODNÍ KAPITOLA 

Plán udržitelné mobility pro město Ústí nad Labem je strategickým dokumentem, jehož cílem 
je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i zboží ve městě a jeho okolí. 
Zpracovaný dokument je koncepční studií všech subsystémů dopravy na území města Ústí nad 
Labem. Dokument bude sloužit k naplnění vize Statutárního města Ústí nad Labem, jako 
dostupného a prostupného města s multimodální dopravou, odpovědným dopravním 
chováním a ekologickou veřejnou dopravou. 

Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je potřeba analyzovat stávající stav a navrhnout 

odpovídající rozvoj dopravních systémů v podrobnosti, v jaké by to v rámci územního plánu 
nebylo možné.  

Hlavním cílem dokumentu je vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy 
postavené na využití technicko – ekonomických vlastností jednotlivých druhů dopravy, 
vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a jiných škodlivých látek v plném souladu 
s evropskými právními předpisy s ohledem na minimalizaci dopadů na veřejné zdraví a životní 
prostředí.  

Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem je rozdělen na dvě části: analytická 

a návrhová.  

Cílem analytické části je shromáždění a analýza dostupných informací o stavu a možnostech 
rozvoje všech dopravních subsystémů a provedení dopravních průzkumů za účelem zjištění 
nabídky a poptávky všech systémů. Poznatky z analýzy budou pak využity při zpracování 
návrhové části. Součástí analýzy je SWOT analýza všech subsystémů a celého systému dopravy 

a vlivu na životní prostředí.  

V návrhové části dokumentu bude navrženo řešení na zlepšení mobility a dostupnosti 

jednotlivých cílů cest, zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel. Budou navrženy 
podmínky na podporu veřejné hromadné dopravy, cyklistické a pěší dopravy a zlepšení kvality 
individuální dopravy a bezpečnosti a snížení negativních vlivů na životní prostředí vyvolané 
motorovou dopravou. Návrhová část bude vycházet z analytické části projektu, zejména 
z vytvořených SWOT analýz jednotlivých dopravních subsystémů.  

Do zpracování plánu udržitelné městské mobility je zapojen nejen zpracovatel a zadavatel, ale 

i další relevantní subjekty, instituce, odborná i laická veřejnost. Konkrétní seznamy odborných 
skupin a zapojených subjektů, vč. popisu jejich úlohy a zapojení na projektu je součástí 
samostatně zpracované části Komunikační strategie. 

Poslední částí Plánu udržitelné městské mobility je Akční plán. Tato část stanoví časové 
harmonogramy jednotlivých milníků v přípravě a realizaci navržených opatření a aktivit 
z návrhové části, vč. jejich detailnějšího popisu, nastavení atributů a zodpovědnosti za plnění. 
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2 PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ 

2.1 VÝCHOZÍ PODKLADY 

➢ Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky (CDV, 

2016) 

➢ Příprava místních a regionálních plánů rozvoje dopravy (TMP) – pomocné 
metodické pokyny vypracované JASPERS pro zadavatele v ČR (JASPERS Vienna, 
2015) 

➢ Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 

o dostupná na odkazu 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/unl_strategie_final_v2.pdf  

➢ Generel udržitelné dopravy města Ústí nad Labem (10/2012) 
o dostupný na odkazu 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/civitas/magul_brozura-generel.pdf  

➢ Cyklodoprava Ústí nad Labem 

o dostupná na odkazu 

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/volny-cas/cykloportal/cyklodoprava/  

➢ Územní plán města Ústí nad Labem 

➢ Územní plány ostatních dotčených obcí 
➢ Strategie plánu rozvoje Ústeckého kraje 

➢ Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 

➢ ELLA Regio 

o dostupná na odkazu 

http://www.kr-ustecky.cz/ella%2Dregio/ds-99500/p1=206512  

➢ Strategické dokumenty v dopravě a TEN-T - Ing. Vít Sedmidubský, Odbor strategie 
MD ČR 

o dostupné na odkazu 

http://www.kr-

ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1663772  

➢ Dopravní politika ČR 2005–2013 

o dostupná na odkazu 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/dopravni-politika-ceske-republiky-na-

3318.html  

➢ Nová Dopravní politika ČR 2014–2020 

o dostupná na odkazu 

https://www.databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/dopravni-politika-cr-pro-

obdobi-2014-2020-s-vyhledem-do-roku-2050  

➢ Společný referenční rámec a „OPD I, OPD II“ 

o dostupné na odkazu 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/unl_strategie_final_v2.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/civitas/magul_brozura-generel.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/volny-cas/cykloportal/cyklodoprava/
http://www.kr-ustecky.cz/ella-regio/ds-99500/p1=206512
http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1663772
http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1663772
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/dopravni-politika-ceske-republiky-na-3318.html
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/dopravni-politika-ceske-republiky-na-3318.html
https://www.databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/dopravni-politika-cr-pro-obdobi-2014-2020-s-vyhledem-do-roku-2050
https://www.databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/dopravni-politika-cr-pro-obdobi-2014-2020-s-vyhledem-do-roku-2050
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http://www.kr-

ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1663772  

➢ Dopravní sektorové strategie, 1. fáze 

o dostupné na odkazu 

http://www.opd.cz/Providers/Document.ashx?id=341  

➢ Dopravních sektorových strategií, 2 fáze 

o dostupné na odkazu 

http://www.dopravnistrategie.cz/nabidka-projekt/nabidka-ke-stazeni  

➢ Strategie Evropa 2020 

o dostupné na odkazu 

https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-

evropa-2020/cr/eu-2020-a-cr-78696/  

➢ Národní program reforem 

o dostupné na odkazu 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-national-

reform-programme-czech-republic-cs.pdf  

➢ Bílá kniha – plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření 
konkurence schopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje 

o dostupné na odkazu 

http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/mezinarodni-dokumenty/com2011-

0144cs01.pdf  

➢ Politika transevropských dopravních sítí TEN-T 

o dostupné na odkazu 

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/TEN-T-a-dalsi-

doprava/Transevropske-dopravni-site-(TEN-T)?returl=/Dokumenty/Strategie  

➢ Dokumenty k dopravě Ústeckého kraje 

o dostupné na odkazu  

http://www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje.asp?p1=206489  

➢ Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace Ústeckého kraje 

o dostupné na odkazu 

http://rskuk.cz/files/Strategicke-a-rozvojove-dokumenty-UK/Akcni-plan-

protihlukovych-opatreni-pro-hlavni-pozemni-komunikace-ve-vlastnictvi-

UK.pdf  

➢ Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 

o dostupné na odkazu 

http://www.kr-ustecky.cz/strategie-rozvoje-cestovniho-ruchu-2015-2020/ds-

99996  

➢ Koncepční a strategické dokumenty ministerstva, vlády či Evropské unie v oblasti 

územního plánování a stavebního řádu 

o dostupné na odkazu 

http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1663772
http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1663772
http://www.opd.cz/Providers/Document.ashx?id=341%20
http://www.dopravnistrategie.cz/nabidka-projekt/nabidka-ke-stazeni
https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/cr/eu-2020-a-cr-78696/
https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/cr/eu-2020-a-cr-78696/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-national-reform-programme-czech-republic-cs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-national-reform-programme-czech-republic-cs.pdf
http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/mezinarodni-dokumenty/com2011-0144cs01.pdf
http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/mezinarodni-dokumenty/com2011-0144cs01.pdf
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/TEN-T-a-dalsi-doprava/Transevropske-dopravni-site-(TEN-T)?returl=/Dokumenty/Strategie
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/TEN-T-a-dalsi-doprava/Transevropske-dopravni-site-(TEN-T)?returl=/Dokumenty/Strategie
http://www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje.asp?p1=206489
http://rskuk.cz/files/Strategicke-a-rozvojove-dokumenty-UK/Akcni-plan-protihlukovych-opatreni-pro-hlavni-pozemni-komunikace-ve-vlastnictvi-UK.pdf
http://rskuk.cz/files/Strategicke-a-rozvojove-dokumenty-UK/Akcni-plan-protihlukovych-opatreni-pro-hlavni-pozemni-komunikace-ve-vlastnictvi-UK.pdf
http://rskuk.cz/files/Strategicke-a-rozvojove-dokumenty-UK/Akcni-plan-protihlukovych-opatreni-pro-hlavni-pozemni-komunikace-ve-vlastnictvi-UK.pdf
http://www.kr-ustecky.cz/strategie-rozvoje-cestovniho-ruchu-2015-2020/ds-99996
http://www.kr-ustecky.cz/strategie-rozvoje-cestovniho-ruchu-2015-2020/ds-99996
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https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-

stavebni-rad/Koncepce-Strategie  

➢ Politika územního rozvoje (PUR ČR aktualizace č. 1) 
o dostupné na odkazu 

https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-

stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-

republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR  

➢ Politika územního rozvoje ČR – Aktualizace č. 1 

o dostupné na odkazu 

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-

stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-

republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR  

➢ Ústecký kraj: Nástroje územního plánování 
o dostupné na odkazu 

http://www.kr-ustecky.cz/nastroje%2Duzemniho%2Dplanovani/ms-

204648/p1=204648  

➢ Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR 

o dostupné na odkazu 

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Scitani-dopravy 

➢ Metodika Zavádění preference veřejné hromadné dopravy (CDV 2015)  

 

2.2 OSTATNÍ ZDROJE 

➢ Internetové stránky statutárního města Ústí nad Labem 

o dostupné na odkazu 

http://www.usti-nad-labem.cz 

➢ Internetové stránky města Trmice 

o dostupné na odkazu 

http://www.mestotrmice.cz 

➢ Internetové stránky ostatních obcí v regionu 

➢ Internetové stránky Ústeckého kraje 

o dostupné na odkazu 

http://www.kr-ustecky.cz 

➢ Internetové stránky Dopravního podniku města Ústí nad Labem 

o dostupné na odkazu 

http://www.dpmul.cz 

➢ Data Dopravního podniku města Ústí nad Labem 

➢ Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2017–2021  

➢ Výroční zprávy Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 
➢ Výroční zprávy SDP ČR 

https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie
https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie
https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR
https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR
https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR
http://www.kr-ustecky.cz/nastroje-uzemniho-planovani/ms-204648/p1=204648
http://www.kr-ustecky.cz/nastroje-uzemniho-planovani/ms-204648/p1=204648
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Scitani-dopravy
http://www.usti-nad-labem.cz/
http://www.mestotrmice.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.dpmul.cz/
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➢ Statistická šetření ČSÚ 

➢ Informace o Labské stezce 

o dostupné na odkazu 

http://www.labska-stezka.cz 

➢ Operační fond doprava 

o dostupné na odkazu 

http://www.opd.cz 

➢ Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR 

o dostupné na odkazu 

http://www.mdcr.cz 

 

2.3 DALŠÍ POUŽITĚ PODKLADY 

➢ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici  

➢ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007, ze dne 23. 10. 2007, 
o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě  

➢ Nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 týkající se závazků z koncepce z veřejné služby 
v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní  

➢ Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 
11/1975  

➢ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých 
předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady 
(EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85  

➢ Nařízení Rady (EHS) č. 881/1992, o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř 

Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím 

jednoho nebo více členských států  
➢ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1071/2009, kterým se zavádějí 

společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele 
v silniční dopravě  

➢ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1072/2009, o společných pravidlech 

pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy  
➢ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1073/2009, o společných pravidlech 

pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně 
nařízení (ES) č. 561/2006  

➢ Nařízení Komise (EU) č. 581/2010; o stanovení maximálních časových úseků 
pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče  

➢ Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (obdobně 

u dalších)  

http://www.labska-stezka.cz/
http://www.opd.cz/
http://www.mdcr.cz/
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➢ Prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě, ve znění vyhlášky 
č. 281/2007 Sb.  

➢ Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční  
dopravě  

➢ Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách  
➢ Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích 

➢ Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  
➢ Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích  
➢ Zákon č. 361/2006 Sb., o dopravním informování  
➢ Zákon o Policii ČR  
➢ Zákon o obecní policii  
➢ Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ze dne 12. 4. 2000 (v souladu s § 35, písm. g) 

tohoto zákona, zastupitelé kraje stanovují rozsah základní dopravní obslužnosti 
pro území kraje)  

➢ Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze dne     7. 

7. 2000 (v souladu s § 3 zastupitelé kraje stanovují pro střednědobé finanční 
plánování rozvoje hospodářství kraje rozpočtový výhled na základě uzavřených 
smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, 
na který se sestavuje roční rozpočet)  

➢ Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších 
zákonů, ze dne 20. 5. 2010  

➢ K realizaci zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti 
cen, byly vydány tyto předpisy: Výměr Ministerstva financí č. 01/2010, ze dne            
8. 12. 2009, Výměr Ministerstva financí č. 05/2010, ze dne 26. 11. 2010  

➢ K realizaci zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, byl vydán tento předpis: 
Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné 
linkové dopravě  

➢ K realizaci zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, byl vydán tento předpis: Vyhláška č. 
241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě 
a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy  

➢ K realizaci zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících, byly 

vydány tyto předpisy Nařízení vlády č. 295/2010 Sb., ze dne 20. 10. 2010, 
o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických 
systémů plateb a odbavení cestujících, Vyhláška č. 296/2010 Sb. Ministerstva 
dopravy, ze dne 20. 10. 2010, o postupech pro sestavení finančního modelu 
a určení maximální výše kompenzace, Vyhláška č. 297/2010 Sb. Ministerstva 
dopravy, ze dne 20. 10. 2010, o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění 
oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy 
o veřejných službách v přepravě cestujících, Nařízení vlády č. 63/2011 Sb., ze dne 
9. února 2011, o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality 
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a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním 
veřejných služeb v přepravě cestujících.  

➢ Příslušné normy, metodiky, analýza, příručky související s dopravní politikou a další 
relevantní výstupy a data  

➢ Mapové aplikace, statistická data  
➢ Dopravní modely na úrovni ČR, Ústeckého kraje, obce  
➢ Další výchozí dokumenty související s dopravní politikou 

➢ Finanční programy na úrovni EU, státu, kraje, obcí  
➢ Plánované aktivity v oblasti dopravy  
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3 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A POPTÁVKY PO MOBILITĚ 

3.1 VYMEZENÍ A POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, SPÁDOVÉ OBLASTI MĚSTA 

Řešené území je vymezeno katastrálním územím statutárního města Ústí nad Labem, avšak 
s určitým přesahem do okolí. Kromě samostatného území Ústí nad Labem se koncepce 
zaměřuje i na města Chlumec a Trmice, které plynule navazují na Ústí nad Labem a které 
obsluhují linky zdejší městské hromadné dopravy. Významné jsou i další obce ležící 
v bezprostřední blízkosti města Ústí nad Labem, které jsou ve spádové oblasti a mají s ním 
významnou dopravní vazbu. Jedná se zejména o další obce ležící v oblasti ORP1 Ústí nad 
Labem.  

 

Obrázek 1 Katastrální území města Ústí nad Labem (zdroj: geoportal.gepro.cz) 

 

Mimo obce ležící v oblasti ORP Ústí nad Labem jsou také zohledněny vzájemné dopravní vazby 
s dalšími městy a obcemi, které mají do města Ústí nad Labem významnou dojížďku obyvatel 

 
1 Oblast ORP Ústí nad Labem odpovídá původnímu okresu Ústí nad Labem. 
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za prací či do školy. Dojížďku do zaměstnání a do školy zjišťuje Český statistický úřad v rámci 
Sčítání lidu, domů a bytů. Poslední sčítání proběhlo v roce 2011. V následující tabulce jsou tak 

prezentována data z roku 2011. Jedná se o města a obce, která mají do města Ústí nad Labem 
nejvyšší počet dojíždějících. V tabulce jsou uvedeny obce s počtem dojíždějících do Ústí nad 
Labem nad 100 obyvatel. 

 

Tabulka 1 Počty dojíždějících z vybraných obcí do Ústí nad Labem (zdroj: RHDHV, data ČSÚ) 

Obec vyjížďky do Ústí 
nad Labem 

Počet 
dojíždějících 

celkem 

Počet 
dojíždějících 

do zaměstnání 

Počet 
dojíždějících 

do škol 

Obce v ORP Ústí nad Labem: 
Chlumec 770 597 173 

Povrly 340 259 81 

Chabařovice 334 254 80 

Řehlovice 131 91 40 

Malečov 118 87 31 

Velké Chvojno 108 71 37 

Telnice 103 66 37 

Dolní Zálezly 101 67 34 

Obce mimo ORP Ústí nad Labem: 
Teplice 1257 850 407 

Děčín 1242 861 381 

Litoměřice 615 349 266 

Krupka 466 339 127 

Most 403 170 233 

Praha 344 147 197 

Chomutov 191 72 119 

Jílové 175 125 50 

Bílina 164 82 82 

Česká Lípa 151 33 118 

Dubí 116 74 42 

Litvínov 115 60 55 

Roudnice nad Labem 113 47 66 

Jirkov 100 31 69 
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Plán udržitelné městské mobility se tedy zaměřuje mimo samotné město Ústí nad Labem 
i na dopravní vztahy a dopravní chování mezi těmito obcemi: 

• statutární město Ústí nad Labem 

• město Chlumec 

• město Trmice 

• obce v oblasti ORP Ústí nad Labem (dle abecedy) 
o Dolní Zálezly, Habrovany, Homole u Panny, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, 

Libouchec, Malé Březno, Malečov, Petrovice, Povrly, Přestanov, Ryjice, 

Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Tisá, Trmice, Velké Březno, Velké Chvojno, 

Zubrnice 

• obce s významnou dojížďkou do Ústí nad Labem (dle významnosti) 
o Teplice, Děčín, Litoměřice, Krupka, Most, Chomutov, Jílové, Bílina, Česká Lípa, 

Dubí, Litvínov, Roudnice nad Labem, Jirkov 

 

Na následujícím obrázku jsou vyznačeny širší dopravní vazby na město Ústí nad Labem. 
Vyznačeny jsou významné směry dojížďky z okolních měst a obcí. Světle červenou barvou je 
vyznačen obvod ORP Ústí nad Labem, tmavě červenou katastrální území města Ústí 
nad Labem. 

 

Obrázek 2 Širší dopravní vazby na Ústí nad Labem (zdroj: RHDHV, geoportal.gepro.cz) 
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Statutární město Ústí nad Labem se nachází v severozápadní části České republiky, přibližně 
80 km od hlavního města Prahy a 20 km od státní hranice s Německem. Má velmi výhodnou 
strategickou polohu, nachází se na významných mezinárodních silničních, železničních 
i vodních trasách. Ústí nad Labem je největším městem v Ústeckém kraji a zároveň je jeho 
metropolí (krajským městem). Umístění města Ústí nad Labem v rámci České republiky je 
zobrazeno na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 3 Umístění Ústí nad Labem v rámci ČR (zdroj: mapy.cz) 

 

V krajském městě Ústí nad Labem je zastoupena a zabezpečena veškerá občanská vybavenost 

(školství, zdravotnictví, sociální služby, kultura, sport, maloobchod i další služby). Ve městě 
funguje velké množství institucí zajišťujících mateřský, základní, střední i vyšší stupeň vzdělání. 
Vysoké školství je zastoupeno Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně s osmi fakultami. 

Na univerzitě studuje zhruba 8 tisíc studentů. Lékařskou péči zajišťuje Masarykova nemocnice 
a několik dalších poliklinik či lékařských domů. V oblasti kulturních a volnočasových aktivit je 
občanům i návštěvníkům k dispozici několik divadel a kin, muzea, galerie, koupaliště, plavecký 
areál, městské lázně či zimní stadion. Navštívit lze i místní zoologickou zahradu nebo areál 
Větruše. 
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Nejvýznamnějšími zaměstnavateli v Ústí nad Labem jsou společnosti Krajská zdravotní, a.s. 
(spravující Masarykovu nemocnici) s 2000 a více zaměstnanci, Krajské ředitelství policie s 1500 

– 2000 zaměstnanci a společnosti Univerzita J. E. Purkyně; Black&Decker (Czech), s.r.o.; KS 

Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.; ČD Cargo a.s.; Česká pošta, s.p.; Ústecký kraj a Spolek 
pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost; které zaměstnávají 500 – 1000 lidí. 

 

3.2 INVENTARIZACE DAT ČSÚ 

Administrativně se správní území města Ústí nad Labem člení na 26 katastrálních území a čtyři 
samosprávné městské obvody: 

• Ústí nad Labem – město 

• Severní Terasa 

• Neštěmice  
• Střekov a 26 katastrálních území.  

Městské obvody statutárního města Ústí nad Labem jsou samosprávnými celky, mají tedy svoji 

samosprávu v čele se starostou. Nad celým městem je pak volena městská samospráva v čele 
s primátorem.  

 

Obrázek 4 Rozdělení města na městské obvody (zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem) 
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Jednotlivé městské obvody jsou tvořeny katastrálními územími. Těmi jsou v částech: 

• Ústí nad Labem – město 

o Božtěšice, Bukov (část), Dělouš, Habrovice, Hostovice u Ústí nad Labem, Klíše, 
Předlice, Skorotice u Ústí nad Labem, Strážky u Habrovic, Tuchomyšl, Ústí nad 
Labem (část), Vaňov, Všebořice 

• Ústí nad Labem – Neštěmice 

o Neštěmice, Krásné Březno (část), Mojžíř 

• Ústí nad Labem – Severní Terasa:  
o Bukov (část), Dobětice, Krásné Březno (část) Ústí nad Labem (část) 

• Ústí nad Labem – Střekov 

o Střekov, Brná nad Labem, Budov u Svádova, Církvice, Kojetice u Malečova, 
Nová Ves, Olešnice u Svádova, Sebuzín, Svádov 

 

Dále je město rozčleněno na základní sídelní jednotky (ZSJ). Účelem ZSJ je přesnější územní 
identifikace, než jakou poskytují jednotky katastrální území a obec. Identifikace se používá 

zejména ke statistickému sledování sociálně – ekonomických a územně – technických jevů 
přímo souvisejících s osídlením. 

 

3.3 OBYVATELSTVO, DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA 

K 31. 12. 2017 žilo ve městě Ústí nad Labem 92 952 obyvatel, což představuje zhruba 
78 % obyvatel okresu a 11 % obyvatel celého Ústeckého kraje. Ženy tvořily 48,5 % z celkového 
počtu obyvatel města. Z celkového počtu obyvatel bylo 16 % obyvatel ve věku do 14 let, 63 % 
obyvatel v kategorii 15 až 64 let a 21 % obyvatel ve věku na 65 let. Průměrný věk obyvatel 
města činil 41,9 let. Následující tabulka zobrazuje demografické statistiky v posledních pěti 
letech. 

Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel ve městě Ústí nad Labem 

Stav obyvatel vždy k 31. 12. daného roku     

Počet obyvatel celkem 
2013 2014 2015 2016 2017 

93 523 93 409 93 248 92 984 93 040 

z toho podle pohlaví muži 45 262 45 239 45 207 45 110 45 169 

ženy 48 261 48 170 48 041 47 874 47 871 

z toho podle věku 

0-14 14 889 15 103 15 130 15 170 15 239 

15-64 62 407 61 460 60 694 59 816 59 308 

65 a více 16 227 16 846 17 424  17 998 18 493 

Průměrný věk 41,1 41,3 41,5 41,7 41,9 
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Z tabulky lze vyčíst, že trend počtu obyvatel je z dlouhodobého hlediska lehce klesající, resp. 
v posledních letech stagnující kolem hodnoty 93 tisíc obyvatel. Rostoucí tendenci má vývoj 
ve skupinách 0-14 let a 65 a více let, naopak věková skupina 15-64 let má klesající tendenci. 
Skupiny obyvatel v produktivním věku tak město zřejmě pomalu opouští a zároveň 
obyvatelstvo města postupně stárne. Vývoj počtu obyvatel v Ústí nad Labem zobrazuje graf 
na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 5 Vývoj počtu obyvatel Ústí nad Labem za posledních 5 let (zdroj: RHDHV, ČSÚ) 

 

Následující obrázek znázorňuje pomocí grafu podílové rozložení věkových kategorií 
na celkovém počtu obyvatel města v roce 2017. 

 

Obrázek 6 Podíl obyvatel základních věkových kategorií na celkovém počtu obyvatel města k datu 31. 12. 2017 (zdroj: 

RHDHV, ČSÚ) 
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Následující tabulka sleduje pohyb obyvatel na území města Ústí nad Labem v předchozích pěti 
letech. 

Tabulka 3 Pohyb obyvatel na území města za posledních 5 let (zdroj: RHDHV, ČSÚ) 

Stav obyvatel vždy k 31. 12. daného roku    
    2013 2014 2015 2016 2017 

Živě narození 1 008 1 044 1 033 1 078 1 031 

Zemřelí  1 014 921 999 972 961 

Přistěhovalí  1 957 2 032 2 051 1 930 2 130 

Vystěhovalí  2 175 2 269 2 246 2 300 2 144 

Přírůstek                            
(úbytek) 

přirozený -6 123 34 106 70 

stěhováním -218 -237 -195 -370 -14 

celkový -224 -114 -161 -264 56 

 

 

Následující tabulka zobrazuje počty obyvatel v jednotlivých ZSJ v Ústí nad Labem. Data 
odpovídají Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. 

 

Tabulka 4 Počet obyvatel v jednotlivých ZSJ Ústí nad Labem (zdroj: RHDHV, ČSÚ) 

 

NÁZEV ZSJ POČET 
OBYV. 

Božtěšice 483 

Brná 1145 

Brná-Čertova jizba 0 

Budov 11 

Bukov-střed 335 

Církvice 115 

Dobětice 122 

Dukelských hrdinů 3723 

Habrovice 290 

Hlavní nádraží 0 

Hornická-Stará 2060 

Hostovice 279 

Kalová pole 0 

Kamenice-Dělouš 0 

Ke Skřivánku 778 

Klíše 4175 

Klíše-průmyslový obvod 60 

Klíše-sportovní areál 59 

Klíše-školský areál 5 

Klíše-Vilová 1694 

Klíšská-Solvayova 209 

NÁZEV ZSJ POČET 
OBYV. 

Kočkov 241 

Kojetice 128 

Kramoly 1349 

Krásné Březno 7588 

Krásné Březno-Nový Svět 375 

Krásné Březno-Pod vyhlídkou 94 

Krásné Březno-průmyslový 
obvod 713 

Krásné Březno-Přístavní 6 

Krásné Březno-západ 377 

Malátova 647 

Mariánský vrch-Hůrka 40 

Masarykova nemocnice 58 

Městské stadiony 16 

Mojžíř 2079 

Na Nivách I 230 

Na Nivách II 807 

Nad Brnou 0 

Nad Březnem 257 

Nad zoologickou zahradou 4 

Neštěmice 4221 

Neštěmice-halda 1 

https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=008958&ciselid=362953
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=009903&ciselid=363045
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=311936&ciselid=394533
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=159808&ciselid=383205
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175099&ciselid=386873
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=146412&ciselid=379511
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=157775&ciselid=382683
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=319180&ciselid=396052
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=036439&ciselid=365642
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=174904&ciselid=386828
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175137&ciselid=386881
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=045985&ciselid=366581
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=303402&ciselid=392837
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175897&ciselid=387051
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=174891&ciselid=386825
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175056&ciselid=386863
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=311855&ciselid=394516
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175048&ciselid=386861
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175064&ciselid=386866
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=311898&ciselid=394524
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=329509&ciselid=1262082
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=054755&ciselid=1266951
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=090689&ciselid=370989
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175196&ciselid=386895
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175269&ciselid=386907
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175188&ciselid=386893
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=303429&ciselid=392841
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=303411&ciselid=392839
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=303411&ciselid=392839
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175170&ciselid=386891
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175161&ciselid=386888
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=311847&ciselid=394513
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=303399&ciselid=392835
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175129&ciselid=386879
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175081&ciselid=386871
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=098167&ciselid=371716
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=175021&ciselid=386856
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=311871&ciselid=394520
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=329495&ciselid=1262080
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=322229&ciselid=396679
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=311944&ciselid=394536
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=103861&ciselid=372273
https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?kodcis=47&kod=311901&ciselid=394527
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NÁZEV ZSJ POČET 
OBYV. 

Neštěmice-východ 1959 

Neštěmická 2880 

Nová Ves 137 

Obchodní zóna Všebořice 88 

Olešnice 98 

Olšinky 279 

Ovčárna 34 

Ovčí vrch 228 

Pod Střížovickým vrchem 1008 

Podhoří 1 

Pražská ulice 272 

Předlice 1477 

Předlice-jih 14 

Předlice-kolonie 344 

Předlice-průmyslový obvod 62 

Sady Bedřicha Smetany 1157 

Sebuzín 459 

Severní Terasa 9784 

Severní Terasa-střed 88 

Sídliště Dobětice 5462 

Sídliště Dobětice-západ 479 

Sídliště Kamenný vrch 2031 

Sídliště Pod Holoměří 1094 

Sídliště Skalka 2337 

Sídliště Stříbrníky 3863 

Skorotice 1088 

Skřivánek 3553 

Strážky 203 

Střekov-Děčínská 467 

NÁZEV ZSJ POČET 
OBYV. 

Střekov-hrad 661 

Střekov-Kamenný vrch 2243 

Střekov-Karla IV. 2474 

Střekov-nábřeží 1426 

Střekov-nad hradem 0 

Střekov-průmyslový obvod 156 

Střížovický vrch I 6 

Střížovický vrch II 8 

Střížovický vrch III 0 

Svádov 818 

Tuchomyšl 0 

U Bíliny 0 

U polikliniky 2525 

U stadionů 156 

Univerzitní kampus 2 

Ústí nad Labem-průmyslový 
obvod 223 

Ústí nad Labem-střed 2034 

Ústí nad Labem-u Městských 
lázní 38 

V Oblouku-Vojanova 1947 

Vaňov 768 

Vaňov-Skály 0 

Veselí 243 

Větruše 72 

Všebořice 1373 

Všebořice-u vozovny 1690 

Západní nádraží 1 

Žižkova 209 

 

Stejná datová základna demografické struktury je k dispozici i pro oblast ORP Ústí nad Labem a Ústecký 
kraj. Lze tak porovnat demografickou strukturu v rámci samotného města, okresu i kraje.  
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Tabulka 5 Vývoj počtu obyvatel v oblasti ORP Ústí nad Labem (zdroj: RHDHV, ČSÚ) 

Stav obyvatel vždy k 31. 12. daného roku     

Počet obyvatel celkem 
2013 2014 2015 2016 2017 

119 519 119 492 119 512 119 296 119 498 

z toho podle pohlaví muži 58 397 58 456 58 488 58 435 58 574 

ženy 61 122 61 036 61 024 60 861 60 924 

z toho podle věku 

0-14 19 180 19 391 19 494 19 581 19 685 

15-64 80 307 79 218 78 382 77 313 76 738 

65 a více 20 032 20 883 21 636 22 402 23 075 

Průměrný věk 40,8 41,1 41,2 41,5 41,7 

 

Tabulka 6 Vývoj počtu obyvatel v Ústeckém kraji (zdroj: RHDHV, ČSÚ) 

Stav obyvatel vždy k 31. 12. daného roku     

Počet obyvatel celkem 
2013 2014 2015 2016 2017 

825 120 823 972 822 826 821 377 821 080 

z toho podle pohlaví muži 408 275 408 283 407 928 407 372 407 324 

ženy 416 845 415 689 414 898 414 005 413 756 

z toho podle věku 

0-14 128 800 129 480 130 213 130 785 131 548 

15-64 560 986 553 949 547 147 540 254 534 972 

65 a více 135 334 140 543 145 466 150 338 154 560 

Průměrný věk 40,9 41,2 41,4 41,6 41,8 

 

Graf na následujícím obrázku prezentuje vývoj obyvatel ve městě Ústí nad Labem, v okresu 

Ústí nad Labem a v Ústeckém kraji. Ve stejném měřítku tak lze porovnat demografické křivky 

těchto tří celků.  
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Obrázek 7 Vývoj obyvatel ve městě Ústí nad Labem, oblasti ORP Ústí nad Labem a v Ústeckém kraji za posledních 5 let 
(zdroj: RHDHV, ČSÚ) 

 

Z grafu lze vyčíst, že demografické křivky jak města Ústí nad Labem, tak jeho okresu  
v posledních 5 let stagnují, naopak demografická křivka Ústeckého kraje má klesající tendenci. 

 

V rámci charakteristiky širšího sociodemografického profilu území jsou v rámci statistických 
dat ČSÚ dostupné i další ukazatele charakterizující dané území. Jedná se zejména o ukazatele 
charakterizující danou oblast ORP, obyvatelstvo v něm žijící, nezaměstnanost a počty 
ekonomických subjektů. V následující tabulce jsou prezentovány vybrané ukazatele za oblast 
ORP Ústí nad Labem pro vybrané roky v období 2001 až 2016. 
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Tabulka 7 Vybrané statistické ukazatele za správní obvod Ústí nad Labem v letech 2001 – 2016 (zdroj: ČSÚ) 
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3.4 SCÉNÁŘE ROZVOJE MĚSTA 

Ústí nad Labem má v současnosti platný územní plán, vydaný v roce 2011. Předpokládá se tak 
jeho platnost i pro stanovená výhledová období + 5 let (rok 2023) a + 10 let (rok 2028). 

3.4.1 Rezidenční a komerční rozvoj  

V územním plánu je vymezeno několik desítek rozvojových ploch pro výstavbu rezidentních či 
komerčních objektů. Jedná se zejména o tyto významné plochy v částech města: 

o Habrovice – plochy pro bydlení 
o Strážky – plochy pro bydlení 
o Skorotice – plochy pro bydlení 
o Habrovice – plochy pro bydlení 
o Všebořice, Podhoří – smíšené plochy pro bydlení a komerční, smíšené plochy výrobní 
o Předlice – plochy pro bydlení, plochy výroby a skladování 
o Dobětice – plochy pro bydlení 
o Žežická – plochy pro bydlení 
o Neštěmická, Neštěmice – plochy pro bydlení 
o Mojžíř – plochy pro bydlení 
o Střekov – plochy pro bydlení 
o Svádov, Brná – plochy pro bydlení 

Rozvojové plochy jsou v územním plánu napojeny na stávající komunikační síť pomocí 
napojovacích bodů, přičemž detailní řešení komunikačního skeletu v těchto plochách budou 
řešit samostatné územní studie jednotlivých celků. Dle územního plánu se dopravní obsluha 

těchto ploch pomocí MHD předpokládá posílením stávajících autobusových linek, příp. jejich 
odkloněním či prodloužením (zejména v severozápadním sektoru města), ostatních částech 
pak pouze posílením stávajících autobusových spojů. 

 

3.4.2 Infrastrukturní rozvoj  
V územním plánu je navrženo několik významných staveb dopravní infrastruktury. Jedná se 
zejména o výstavbu či dostavbu silniční sítě, příp. sítě cyklistických komunikací: 

o Tunelové řešení ulice I/30 (Sociální péče). Úsek mezi ulicemi Petrovická a Špálova 
v městské části Severní terasa. 

o Propojení ulice U Trati se silnicí II/613 (Žižkova). Převážná část trasy je vedena 
po mostním objektu přes železniční trať. 

o Přeložka silnice II/528 západně od obce Strážky. Začátek je v místě křižovatky silnic 
II/528 x III/26040, konec je v místě ukončení obchvatu obce Žďárek. Součástí tohoto 
obchvatu jsou i přeložky místních komunikací. 
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o Rekonstrukce propojení ulice Neštěmická s ulicí Pod Úvozem v městské části 
Neštěmice. 

o Návrh mimoúrovňové křižovatky Podhorský park na D8. 
o Návrh obslužných komunikací v Podhorském parku v prostoru bývalého dolu 

A. Zápotocký. 
o Rekonstrukce podjezdu na silnici II/261 – ulice Litoměřická a Železničářská. 
o Rekonstrukce silnice II/261 v městské části Brná – rekonstrukce stávajícího podjezdu 

pod železniční tratí. 
o Rekonstrukce podjezdu na ulici Majakovského (II/253) pod železniční tratí včetně 

úpravy koryta Ždírnického potoka. 
o Rekonstrukce místních komunikací propojující městské části Habrovice, Bánov 

a Strážky. 
o Cyklistická trasa propojující Labskou stezku s Krušnohorskou magistrálou (cesta do hor) 

a cyklostezka po levém břehu Bíliny. 

Ve výhledovém období taktéž územní plán počítá s objízdnou polookružní komunikací 
propojující významné městské radiály (v ÚP zanesena formou územní rezervy).  

Územní plán počítá rovněž s rozvojem systému trolejbusové dopravy, a to na celkem pěti 
místech: 

o ulice Štefánikova (propojení stávajících tratí na Klíši a na ulici Masarykova) 
o ulice Výstupní (propojení stávajících tratí v ulici Neštěmická a Na Návsi) 
o ulice Všebořická (nová trať od okružní křižovatky Bukov do obchodní zóny Všebořice) 
o ulice Železničářská (nová trať od okružní křižovatky Děčínská x Národního odboje 

do stávající konečné stanice Střekov, nádraží ČD) 
o navrhovaná propojka MÚK Podmokelská – Na Sklípku (propojení stávajících 

trolejbusových tratí v ulici Podmokelská a Na Sklípku) 

V rámci železniční dopravy územní plán počítá se zvětšením poloměru směrového oblouku na 
trati č. 130 v Předlicích (s nárokem na soukromé pozemky) a s výstavbou tří navržených 
zastávek: 

o Nová železniční zastávka Vaňov (km 512,346) na trati č. 090 

o Nová poloha železniční zastávky Sebuzín (km 423,600) na trati č. 072 

o Nová železniční zastávka Brná (km 427,777) na trati č. 072 
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4 REŠERŠE NADŘAZENÝCH DOKUMENTŮ 

Dokument SUMP je primárně založen na stávajících dokumentech a podkladech města, kraje, 
dopravního podniku a dalších zainteresovaných subjektů. Zároveň respektuje nadřazené 
strategie a plány na úrovni Evropské unie, České republiky a Ústeckého kraje. Níže jsou 
vypsány relevantní nadřazené dokumenty, ze kterých řešení SUMP vychází.  

• Úroveň EU 

o Bílá kniha 

o Doprava 2050 

 

• Úroveň ČR 

o Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 

o Strategický rámec rozvoje ČR 2030 (2016) 
o Bílá kniha: koncepce veřejné dopravy 2015 – 2020 (2015) 

o Střednědobá strategie zlepšování kvality ovzduší do roku 2020 (2015) 

o Národní akční plán čisté mobility (2015) 

o Národní program snižování emisí ČR 

o Dopravní sektorová strategie II 
o Strategie regionálního rozvoje 2014-2020 

o Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010) 
 

• Úroveň Ústeckého kraje 

o Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2017 – 2021 (z roku 2016) 

o Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 

o Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020  

o Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006 – 2020  

o Integrovaná strategie Ústecko – chomutovské aglomerace (z roku 2018)  

o Strategie cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015 – 2020 

o ELLA regio – přeshraniční regionální doprava Ústecký kraj  
o Územně analytické podklady (z roku 2017) 

o Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severozápad 

o Cyklogenerel Ústeckého kraje 

 

• Úroveň obcí 
o Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015 – 2020 

o Územní plán Ústí nad Labem (z roku 2011) 

o Generel udržitelné dopravy města Ústí nad Labem (CIVITAS, z roku 2013) 

o Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem – Mobilita (z roku 2010) 
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Vybrané nadřazené dokumenty jsou poté detailněji popsány v následujících kapitolách. 
Kapitoly se soustředí na hlavní výhledové záměry, aktivity a cíle týkající se všech dopravních 
módů vyplývající z nadřazených strategických dokumentů a plánů dotčených obcí a kraje. 

Všechny tyto cíle, záměry a strategie jsou v dokumentu SUMP respektovány a dále rozvíjeny. 
Jednotlivé cíle a záměry jsou uvedeny přesně ve znění a číslování tak, jak jsou uvedeny 
v jednotlivých strategických dokumentech. Respektovány jsou v SUMP i všechny cíle a záměry 
ze strategických dokumentů a plánů na úrovni EU a státu vyjmenovaných výše. 

 

4.1 ÚROVEŇ KRAJE 

4.1.1 Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006 – 2020 

Analytická část dokumentace, kapitola SWOT analýza, vyzdvihuje v rámci ekonomického pilíře 

přítomnost IV. transevropského multimodálního koridoru (dálnice D8, železniční trať 090 
a labská vodní cesta), hustou regionální silniční i železniční síť a dobré dopravní propojení 
významných center kraje. Jako slabiny naopak uvádí špatný technický stav komunikací II. a III. 

třídy a místních komunikací a špatnou dopravní dostupnost horských oblastí. Jako riziko uvádí 
nárůst přepravních výkonů v osobní dopravě, zejména individuální automobilové dopravě, 
v důsledku „vynucené mobility obyvatel“ způsobené nedostatkem pracovních příležitostí 
v místě bydliště. V rámci environmentálního pilíře je jako slabina týkající se dopravy uvedena 
rostoucí intenzita tranzitní dopravy včetně rostoucích emisí a hluku, v příležitostech je 
zmíněno rozšiřování sítě cyklostezek a kombinovaných stezek a v rizicích pak nekoncepční 
řešení vodní dopravní infrastruktury kraje. 

V návrhové části dokumentace, řešící priority, strategické cíle, opatření, odůvodnění 
a programové indikátory udržitelného rozvoje jsou řešeny následující body týkající se dopravy. 

Ekonomická oblast: 

Priorita D) Omezovat dopravní potřeby přímo u zdroje (snižováním přepravních nároků 
vznikajících v důsledku vynucené mobility) 

Strategické cíle: 

1) Snížit podíl individuální automobilové dopravy na celkových přepravních výkonech 
do r. 2020 

• Opatření 1.2 Regulovat rozptýlené bytové a komerční zástavby mimo současně 
zastavěné území obcí a mimo dosah systémů hromadné dopravy osob 
a nákladů v rámci územního plánování respektujícího principy udržitelného 

rozvoje. 

• Opatření 1.3 Zajistit kvalitní dopravní obslužnost obytných a komerčních zón 
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2) Snížit podíl silniční nákladní dopravy na celkových přepravních výkonech nákladní 
dopravy do r. 2020. 

• Opatření 2.1 Maximálně využívat regionální produkci (potraviny, spotřební 
zboží) při šetrném využívání regionálních přírodních zdrojů – preferovat 

regionální výrobu a spotřebu. 
• Opatření 2.2 Striktně regulovat výstavbu nových průmyslových zón na volných 

plochách mimo současně zastavěné území obcí a mimo multimodální logistické 
uzly v rámci územního plánování respektujícího principy udržitelného rozvoje. 
Nově využít existující staré průmyslové zóny – přednostně revitalizovat 
nevyužívané nebo nedostatečně využívané průmyslové zóny, skladovací areály 
a komerční objekty s využitím existující dopravní a technické infrastruktury. 

3) Zavést integrovaný systém dopravy ve velkých městech Ústeckého kraje s cílem 
změny podílů jednotlivých způsobů dopravy na celkových přepravních výkonech 
osobní dopravy do r. 2020 

• Opatření 3.1 Provést dopravní analýzy vystihující současné potřeby 
pro zajištění integrovaného systému dopravy. 

• Opatření 3.2 Zajistit management integrovaného systému dopravy kraje. 

• Opatření 3.3 Zajistit metodickou a finanční podporu integrovaného dopravního 
systému obcí a měst. 

• Opatření 3.4 Vytvořit kvalitní integrované dopravní systémy, jejichž základem 
bude železniční a autobusová přeprava osob na střední a dlouhé vzdálenosti. 
Páteřní systém musí být na vhodných místech doplňován integrovaným 
dopravním systémem a nemotorovými druhy dopravy (pěší a cyklistickou). 

Zajistit bezpečné parkování na odstavných parkovištích s dostatečnou 
kapacitou v dosahu hromadné dopravy – systém “park and ride”. 

4) Dobudovat a podporovat systém kombinované přepravy do r. 2020 

• Opatření 4.1 Zpracovat dopravní analýzu vystihující současné potřeby 
pro zajištění systému kombinované dopravy. 

• Opatření 4.2 Zajistit management systému kombinované dopravy na území 
Ústeckého kraje. 

Environmentální oblast: 

Priorita B) Zvyšování kvality ovzduší v souvislosti s prevencí ochrany zdraví obyvatelstva 

snižováním produkce emisí znečišťujících látek ze stacionárních a liniových zdrojů 
znečišťování ovzduší 

Strategické cíle: 

3) Snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 

• Opatření 3.8 Podporovat využívání alternativních pohonných hmot 
v systémech hromadné dopravy. 
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4) Snížit emise prašných částic v t/km² o 40 % do roku 2020 a emise NOx v t/km² o 50 % 
do r. 2020. 

• Opatření 4.3 Podporovat využívání alternativních pohonných hmot 
v systémech hromadné dopravy a individuální dopravy a rozšíření sítě 
čerpacích jednotek alternativních paliv. 

5) Zvýšit podíl veřejných dopravních prostředků využívajících alternativní paliva 
do r. 2020 

• Opatření 5.1 Ve spolupráci s dopravními společnostmi postupně převést 
autobusový park na alternativní paliva. 

6) Dobudovat a zkvalitnit systém cyklotras v Ústeckém kraji do r. 2020. 
• Opatření 6.1 Zpracovat Generel systému cyklotras Ústeckého kraje. 
• Opatření 6.2 Ve spolupráci s městy a obcemi vybudovat systém cyklostezek 

pokrývající celé území kraje. 

• Opatření 6.3 Vytvořit grantové schéma na podporu udržitelných dopravních 
řešení. 

7) Zvýšit celkové rozlohy pěších zón v centrech měst a celkové rozlohy zón s omezenou 

dopravou do r. 2020. 

• Opatření 7.1 Ve spolupráci s městy a obcemi rozšiřovat veřejné plochy (pěší 
zóny, parky apod.) 

• Opatření 7.2 V obytných zónách a centrech měst zklidňovat a omezovat 
dopravu (Tempo 30) 

 

4.1.2 Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 

Tento strategický dokument slouží k plánování a k zabezpečení koordinace strategických 
rozvojových priorit a cílů v Ústeckém kraji. Soustředí se zejména na zlepšení stavu dopravní 
infrastruktury (silniční, železniční i vodní), nutnost dokončení integrace dopravy do jednoho 

systému, podporu výstavby vysokorychlostní tratě (VRT) Praha – Drážďany či výstavbu 
funkčních terminálů veřejné dopravy s návazností na cyklistickou dopravu, pěší dopravu a IAD. 

Kromě regionálních strategií obsahuje i dokument shrnující cíle a opatření zobecněné na celý 
Ústecký kraj. Dopravní problematika je zmíněna v cílech ÚK.4 a ÚK.5. 

Cíl ÚK.4: Zvýšit kvalitu životního prostředí v sídlech i krajině 

Dílčí cíl ÚK.4.1 Zlepšení kvality ovzduší 

Typová opatření v rámci dílčího cíle vztahující se k problematice dopravy: 

o Zatraktivnění veřejné dopravy a zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
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o Realizace nástrojů vedoucích k regulaci individuální automobilové dopravy – 

omezení a zklidnění dopravy, podpora environmentálně šetrných druhů 
dopravy (zpoplatnění automobilové dopravy ve městě, podpora sdílení 
automobilů, využití potenciálu železniční dopravy) 

o Realizace řešení ve vazbě na koncept Smart Regions/Smart Cities v oblasti 

energetických úspor, využití obnovitelných zdrojů energie apod. 

Cíl ÚK.5: Zlepšit a modernizovat infrastrukturu, zvláště pak dopravní napojení 

Dílčí cíl ÚK.5.1: Zlepšení dopravního napojení a zkvalitnění vnitřní dopravní 
konektivity 

Typová opatření v rámci dílčího cíle vztahující se k problematice dopravy: 

o Realizace vnějšího dopravního napojení a dobudování/modernizace páteřních 
dopravních cest (zejména dálnice D6 a D7, silnice I/13 a I/27, vysokorychlostní 
železnice Praha – Drážďany s odbočkou do Mostu, modernizace železničních 
tratí č. 130 a 072) 

o Budování obchvatů sídel na silnicích I. třídy a na nejvytíženějších úsecích silnic 
II. třídy 

o Modernizace, resp. revitalizace železničních tratí zejména s ohledem 
na potřeby dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a potenciál v oblasti nákladní 
dopravy 

o Realizace řešení ve vazbě na koncept Smart Regions/Smart Cities v oblasti 

chytré dopravy a mobility (elektromobilita, sdílení aut a jízdních kol apod.) 
o Dobudování páteřních cyklotras Ústeckého kraje, podpora budování 

cykloinfrastruktury sloužící k dojíždění do zaměstnání, škol či úřadů 

o Budování přestupních terminálů vč. parkovišť P+R a B+R, přesuny 
zastávek/stanic hromadné dopravy do dopravně výhodnějších poloh 

o Podpora rozvoje vodní dopravy při minimalizaci negativních důsledků na životní 
prostředí 

o Dobudování VRT Praha – Drážďany 
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4.1.3 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 

Tento dokument se věnuje různým oblastem Ústeckého kraje. Kromě analytické části 
obsahuje i návrhovou část, ve které lze najít několik prioritních opatření týkajících se dopravy.  

Priorita 3: Infrastruktura a životní prostředí 

Opatření 3.1: Páteřní infrastruktura kraje 

Cílem opatření je dobudovat hlavní páteřní trasy silniční, vodní a cyklistické dopravy. 

Aktivity ÚK:  

o Systematický rozvoj sítě páteřních cyklostezek včetně související 
infrastruktury 

o Budování silničních obchvatů měst zvláště na silnicích II. třídy 

o Posilování bezpečnostních opatření v dopravě 

o Systematický rozvoj integrovaného dopravního systému veřejné 
dopravy 

Aktivity dalších subjektů: 

o Dokončení chybějících úseků dálnice D8 a rychlostní silnice R7 

o Modernizace a zvýšení kapacity silnice I/13 

o Modernizace páteřních železničních tratí 
o Integrace různých druhů veřejné dopravy 

o Zlepšení plavebních podmínek Labské vodní cesty v úseku Ústí nad 
Labem – státní hranice pro nákladní, osobní i rekreační plavbu včetně 
související infrastruktury 

o Nefinanční a projekční podpora výstavby/modernizace a zlepšení 
vybavenosti přestupních terminálů veřejné dopravy v hlavních uzlových 
bodech 

o Nefinanční podpora logistických center a terminálů pro kombinovanou 
dopravu vodní – silniční – železniční 

o Nefinanční podpora výstavby cyklostezek v rámci revitalizace 
brownfields (ve vazbě na opatření 3.5) 

o Pořízení dopravní studie k prověření vedení silnice I/13 na Děčínsku 

 

Opatření 3.2: Dostupnost jednotlivých částí kraje 

Cílem opatření je zlepšit technický stav, bezpečnost a zajistit optimální využití silniční, 
železniční a cyklistické infrastruktury v periferních částech Ústeckého kraje. 
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Aktivity ÚK:  

o Modernizace a přizpůsobování sítě silnic II. a III. tříd potřebám území a dle 
průběžně aktualizované Pasportizace komunikací Ústeckého kraje („Bílé 
knihy“) 

o Odstraňování konfliktních míst a zvyšování bezpečnosti cyklistické, pěší 
a motorové dopravy 

o Koordinace a spolupráce s dalšími subjekty ohledně budoucího využití 
lokálních železnic (osobní doprava, turistická doprava, zrušení tratě apod.) 

Aktivity dalších subjektů: 

o Nefinanční podpora rozvoje sítě lokálních cyklostezek 

 

Opatření 4.4: Environmentálně šetrnější doprava ve městech 

Aktivity ÚK:  

o Výstavba obchvatů měst na komunikacích ve správě kraje, protihluková 
opatření a opatření ke „zklidnění dopravy“ na komunikacích v městských 
intravilánech ve správě kraje 

o Koordinace přípravy revitalizace přestupních uzlů hromadné dopravy, 
komunikace se zainteresovanými aktéry (MDČR, SŽDC, města, 
provozovatelé HD, místní podnikatelé, developerské společnosti), pořízení 
projektové dokumentace aktivit revitalizace uzlů hromadné dopravy 

o Zainvestování nových prvků integrovaného dopravního systému (např. 
prodejních automatů jízdenek, informačních tabulí, informačních materiálů 

apod.) 

o Zajištění bezbariérovosti veřejné dopravy v kraji (dopravní prostředky 
i terminály a nástupiště) 

o Podpora stabilizace tras konfliktních úseků plánovaných silničních obchvatů 
a průtahů (Bílina, Děčín) a jejich následné začlenění do ZÚR ÚK 

Aktivity dalších subjektů: 

o Rozvoj cyklistické infrastruktury, infrastruktury dopravy v klidu a projektů 
„zklidnění dopravy“ v jádrech měst 

o Lobbing za prioritní alokaci prostředků na výstavbu obchvatů měst v SFDI 
a alokaci prostředků ze SFDI a SF EU na podporu rekonstrukce a rozvoje 
infrastruktury hromadné dopravy a revitalizace uzlů hromadné dopravy 
a rozvoje cyklistické infrastruktury ve městech 

o Budování P+R parkovišť u vybraných uzlů a zastávek hromadné dopravy 
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o Podpora environmentálně šetrných dopravních prostředků (elektromobily, 
elektrokola) 

o Podpora tvorby inteligentních dopravních systémů, city-logistiky, apod. 

 

4.1.4 Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2017 – 2021  

Plán dopravní obslužnosti je koncepčním dokumentem (navazujícím na plán dopravní 
obslužnosti předcházejícího období), který je povinně zřizovaným dokumentem v rámci 
dopravního plánování. Plán dopravní obslužnosti popisuje detailně fungování veřejné dopravy 
na území Ústeckého kraje a řeší dopravní koncepci pro výhledová období. V rámci návrhové 
části dokument počítá mimo jiné s rozvojem a modernizací infrastruktury. Počítá se 
se zlepšováním informovanosti cestujících, zlepšováním možností prodeje jízdních dokladů, 
zejména ve městech s MHD, s budováním samoobslužných jízdenkových automatů 
či budováním inteligentních zastávek. V plánu je i výstavba nových či modernizace stávajících 
přestupních uzlů (vč. multimodálních). V rámci železnice se poté řešeného území týká záměr 
postupné modernizace trati č. 130 Ústí n. L. – Klášterec n. O. a snahy o obnovu železničního 
vozového parku na moderní a bezbariérové jednotky.  

V následném časovém horizontu 2021+ je zmíněna modernizace tratí 072 a 073 a důležitost 

vyřešení trasování vysokorychlostní železniční trati (VRT) územím Ústeckého kraje, a s tím 
související řešení celého železničního uzlu Ústí nad Labem (zahrnující rekonstrukci stanice Ústí 
n. L. západ a výstavbu stanice Ústí n. L. - Předlice). 

 

4.1.5 Integrovaná strategie Ústecko – chomutovské aglomerace 

Dokument je rozdělen na analytickou a strategickou část. Analytická část popisuje různá 
odvětví vč. dopravy a dopravní infrastruktury. V této kapitole je řešena jak silniční doprava, 
tak doprava veřejná (vč. železniční), pěší, cyklistická, vodní a letecká. V rámci veřejné 
hromadné dopravy se ve výhledovém období předpokládá plánovaná obnova vozového parku 
(vč. jeho ekologizace), realizace dopravně - bezpečnostních opatření, modernizace zastávek, 
instalace inteligentních systémů, modernizace odbavovacích zařízení a realizace dalších 
opatření. Velkou výzvou pak dle dokumentu bude urbanistické a funkční řešení dopravních 
uzlů a přestupních terminálů, vč. jejich bezprostředního okolí. 

Ve strategické části dokumentu je definovaná vize a strategický cíl. Tyto jsou naplňovány 
prioritními oblastmi. Zájmovou oblast řeší Prioritní oblast 1: Dopravní dostupnost a vnitřní 
propojenost regionu. Každé prioritní oblasti jsou pak přiděleny specifické cíle a opatření. 
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Prioritní oblast 1: Dopravní dostupnost a vnitřní propojenost regionu 

Oblast dopravy je v Ústecko-chomutovské aglomeraci spojena se zásadními rozvojovými 
potřebami. Kromě zajištění kapacitní a kvalitní infrastruktury dopravy a odpovídající úrovně 
dopravní obslužnosti jako jednoho z předpokladů konkurenceschopnosti aglomerace mohou 

intervence v oblasti dopravy výrazným způsobem ovlivňovat kvalitu životního prostředí 
(snižování emisí škodlivin z dopravy do ovzduší) a sociální soudržnost (zajištění dopravní 
dostupnosti pracovních příležitostí a služeb pro osoby se sociálním znevýhodněním 
a zdravotním postižením). Kromě klíčového projektu modernizace tramvajové rychlodráhy 
z Mostu do Litvínova jsou dalšími podporovanými opatřeními v oblasti dopravy modernizace 
vozového parku MHD/MAD především za účelem snížení emisí vozidel, zvýšení komfortu 
přepravy zejména pro osoby se sníženou schopností pohybu a zlepšení provozně-

ekonomických parametrů systémů MHD/MAD. Posledním opatřením je budování přestupních 
terminálů, které má přispívat ke zlepšení přestupních vazeb mezi jednotlivými subsystémy 
integrovaného dopravního systému aglomerace (kraje), a to především mezi individuální (IAD, 
cyklodopravou) a veřejnou městskou, příměstskou, regionální a dálkovou dopravou, a tím 
pádem ke zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy pro cestující veřejnost. Integrujícím 
prvkem všech zmíněných opatření je kromě obecného zvýšení kvality a atraktivity veřejné 
hromadné dopravy v aglomeraci především příspěvek ke snížení emisí škodlivin z dopravy i 

zvýšení využitelnosti hromadné dopravy pro osoby se ztíženou schopností pohybu. 

Specifický cíl 1.1 Přizpůsobit kvalitu hromadné dopravy potřebám obyvatel a životnímu 
prostředí 

Opatření 1.1.1 Budování, rekonstrukce a modernizace tramvajových 
a trolejbusových tratí, vč. související infrastruktury 

Cílem opatření je zvýšení atraktivity veřejné dopravy prostřednictvím budování 
a modernizace tratí. Díky zlepšení podmínek cestování ve veřejné dopravě dojde 
ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy a tím regulaci negativních vlivů 
osobní automobilové dopravy na kvalitu životního prostředí ve městech. 

Typová aktivita: A1 – Výstavba a modernizace tramvajové a trolejbusové 
infrastruktury (zdroj financování OPD 1.4) 

Opatření 1.1.2 Modernizace a doplnění vozového parku, vč. související infrastruktury 

Cílem opatření je zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy prostřednictvím 
modernizace a doplnění vozového parku a zvýšení ekologické šetrnosti vozového 
parku. Díky zlepšení podmínek cestování ve veřejné dopravě dojde ke zvýšení 
konkurenceschopnosti veřejné dopravy a tím k další regulaci negativních vlivů osobní 
automobilové dopravy na kvalitu životního prostředí ve městech. 
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Typová aktivita: A1 – Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu 
osob a související výstavba plnících a dobíjecích stanic pro nízkoemisní 
a bezemisní vozidla pro přepravu osob (zdroj financování IROP 1.2) 

Opatření 1.1.3 Výstavba, modernizace a zatraktivnění dopravních terminálů 
a přestupních uzlů 

Cílem opatření je zvýšení atraktivity veřejné dopravy prostřednictvím budování 
a modernizace přestupních terminálů. Díky zlepšení podmínek cestování ve veřejné 
dopravě dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy a tím regulaci 
negativních vlivů osobní automobilové dopravy na kvalitu životního prostředí 
ve městech. 

Typová aktivita: A1 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro 
veřejnou dopravu (zdroj financování IROP 1.2) 

 

4.2 ÚROVEŇ MĚSTA 

4.2.1 Územní plán 

Ústí nad Labem má v současnosti platný územní plán, vydaný v roce 2011. Předpokládá se tak 
jeho platnost i pro stanovená výhledová období + 5 let (rok 2023) a + 10 let (rok 2028). 

V územním plánu je vymezeno několik desítek rozvojových ploch pro výstavbu rezidenčních či 
komerčních objektů. Jedná se zejména o tyto významné plochy v částech města: 

o Habrovice – plochy pro bydlení 
o Strážky – plochy pro bydlení 
o Skorotice – plochy pro bydlení 
o Habrovice – plochy pro bydlení 
o Všebořice, Podhoří – smíšené plochy pro bydlení a komerční, smíšené plochy výrobní 
o Předlice – plochy pro bydlení, plochy výroby a skladování 
o Dobětice – plochy pro bydlení 
o Žežická – plochy pro bydlení 
o Neštěmická, Neštěmice – plochy pro bydlení 
o Mojžíř – plochy pro bydlení 
o Střekov – plochy pro bydlení 
o Svádov, Brná – plochy pro bydlení 

Rozvojové plochy jsou v územním plánu napojeny na stávající komunikační síť pomocí 
napojovacích bodů, přičemž detailní řešení komunikačního skeletu v těchto plochách budou 
řešit samostatné územní studie jednotlivých celků. Dle územního plánu se dopravní obsluha 
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těchto ploch pomocí MHD předpokládá posílením stávajících autobusových linek, příp. jejich 
odkloněním či prodloužením (zejména v severozápadním sektoru města), ostatních částech 
pak pouze posílením stávajících autobusových spojů. 

V územním plánu je navrženo několik významných staveb dopravní infrastruktury. Jedná se 
zejména o výstavbu či dostavbu silniční sítě, příp. sítě cyklistických komunikací: 

o Tunelové řešení ulice I/30 (Sociální péče). Úsek mezi ulicemi Petrovická a Špálova 
v městské části Severní terasa. 

o Propojení ulice U Trati se silnicí II/613 (Žižkova). Převážná část trasy je vedena 

po mostním objektu přes železniční trať. 

o Přeložka silnice II/528 západně od obce Strážky. Začátek je v místě křižovatky silnic 
II/528 x III/26040, konec je v místě ukončení obchvatu obce Žďárek. Součástí tohoto 

obchvatu jsou i přeložky místních komunikací. 
o Rekonstrukce propojení ulice Neštěmická s ulicí Pod Úvozem v městské části 

Neštěmice. 
o Návrh mimoúrovňové křižovatky Podhorský park na D8. 
o Návrh obslužných komunikací v Podhorském parku v prostoru bývalého dolu 

A. Zápotocký. 
o Rekonstrukce podjezdu na silnici II/261 – ulice Litoměřická a Železničářská. 
o Rekonstrukce silnice II/261 v městské části Brná – rekonstrukce stávajícího podjezdu 

pod železniční tratí. 
o Rekonstrukce podjezdu na ulici Majakovského (II/253) pod železniční tratí včetně 

úpravy koryta Ždírnického potoka. 
o Rekonstrukce místních komunikací propojující městské části Habrovice, Bánov 

a Strážky. 
o Cyklistická trasa propojující Labskou stezku s Krušnohorskou magistrálou (cesta do hor) 

a cyklostezka po levém břehu Bíliny. 

Ve výhledovém období taktéž územní plán počítá s objízdnou polookružní komunikací 
propojující významné městské radiály (v ÚP zanesena formou územní rezervy).  

Územní plán počítá taktéž s rozvojem systému trolejbusové dopravy, a to na celkem pěti 
místech: 

o ulice Štefánikova (propojení stávajících tratí na Klíši a na ulici Masarykova) 
o ulice Výstupní (propojení stávajících tratí v ulici Neštěmická a Na Návsi) 
o ulice Všebořická (nová trať od okružní křižovatky Bukov do obchodní zóny Všebořice) 
o ulice Železničářská (nová trať od okružní křižovatky Děčínská x Národního odboje 

do stávající konečné stanice Střekov, nádraží ČD) 
o navrhovaná propojka MÚK Podmokelská – Na Sklípku (propojení stávajících 

trolejbusových tratí v ulici Podmokelská a Na Sklípku) 
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V rámci železniční dopravy územní plán počítá se zvětšením poloměru směrového oblouku na 
trati č. 130 v Předlicích (s nárokem na soukromé pozemky) a s výstavbou tří navržených 
železničních zastávek: 

o Nová železniční zastávka Vaňov (km 512,346) na trati č. 090 

o Nová poloha železniční zastávky Sebuzín (km 423,600) na trati č. 072 

o Nová železniční zastávka Brná (km 427,777) na trati č. 072 

 

4.2.2 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015 – 2020  

Dokument „Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015 - 2020“ je strategickým 
dokumentem sloužícím k plánování a k zabezpečení koordinace strategických rozvojových 
projektů a aktivit ve městě, které jsou důležité a významně ovlivňují život v něm. Dokument 
představuje ucelený přehled plánů rozvoje města v dlouhodobém návrhovém horizontu 
do roku 2020, definuje prioritní oblasti a strategické cíle pro úspěšný rozvoj města. 

Níže jsou z dokumentu vybrány a citovány pasáže týkající se dopravy. 

Analytická část dokumentu popisuje v kapitolách věnujících se dopravě všechny dopravní 
módy. Vyzdvihuje přitom především dobrou dopravní dostupnost města a jeho napojení 
na hlavní železniční, silniční i vodní koridory. 

V návrhové části dokumentu je poté definována vize města, která bude uskutečňována 
pomocí jednotlivých strategických cílů a opatření, členěných do několika rozvojových pilířů.  
Ke každému pilíři je navíc definovaná dílčí vize. Jedním z pilířů, řešící otázky související 
s dopravou, je pilíř „2 Doprava“. 

Pilíř 2 Doprava 

Vize: Velmi dobře dostupné a prostupné město s multimodální mobilitou, odpovědným 
dopravním chováním a ekologickou veřejnou dopravou. 

Cíl 2.1: Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu 

Výchozí stav: Ústí nad Labem je významným dopravním uzlem regionu, nachází se 
na křižovatce silniční, železniční a vodní dopravy. Důležitými transportními trasami 
pro město jsou dálnice D8 propojující Prahu s Drážďany, u které město požaduje 
dodržení oficiálního termínu dostavby, silnice první třídy I/13, I/62 a I/30, dále městem 
prochází první (Děčín – Břeclav) a čtvrtý (Děčín – České Budějovice) železniční koridor. 
V neposlední řadě město leží na Labské vodní cestě, jejíž význam je dnes vlivem nestálé 

splavnosti potlačen. Dopravní infrastruktura zájmového území byla v minulosti řešena 
především s ohledem na zajištění dopravní obsluhy průmyslových závodů a vyřešení 
kapacitního dopravního napojení rezidenčních oblastí. Nově budované komunikace 
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propojovaly hlavně centrální část města s obytnými celky. Důsledkem těchto řešení je 
dopravně přetížená centrální část města, kde se soustředí individuální, hromadná 
i železniční doprava.  

Záměrem města bude zkvalitnění šířkového a směrového uspořádání pozemních 
komunikací (např. zlepšení stavu povrchů), což přispěje ke zvýšení bezpečnosti 
a komfortu účastníků včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Město 
navrhne řešení doplnění dopravní infrastruktury města ve vazbě na krizovou situaci 
povodní a promítne je do přehodnocení dopravní koncepce v územně plánovací 
dokumentaci města. Město bude dále aktivně prosazovat vytvoření dopravní 
infrastruktury v oblasti jezera Milada, zejména lokálního významu, coby území 
se značným rozvojovým potenciálem.  

Významným problémem města je parkování, které trpí nedostatkem odstavných ploch. 
To platí zejména pro centrum města a pro velká sídliště. Je třeba rozlišovat na jedné 
straně dlouhodobé odstavování vozidel rezidentů na parkovištích a v uličním prostoru, 
celodenní parkování v místě zaměstnání, na druhé straně krátkodobé parkování 
za účelem nákupu, kultury, zásobování či rozvážky. Řešení problematiky parkování 
spočívá v kompilaci různých opatření investičního i neinvestičního charakteru 
vedoucích ke snížení poptávky po parkovacích místech (kvalitní MHD, placená 
parkoviště, zóny zpoplatněného stání atp.) a případně v doplnění chybějící parkovací 
kapacity (parkovací domy). Město preferuje používání moderní MHD s cílem 
postupného snižování parkovacích míst v centru města (za současného zvyšování cen 
parkovného). Zvýšení parkovacích kapacit na sídlištích je možné dosáhnout budováním 
parkovacích ploch a domů, přičemž je nutné dosáhnout finančně spravedlivého 

přístupu rezidentů k dlouhodobému parkování v ulicích a parkovacích domech.  

Dopravní plánování musí zahrnovat nemotorovou dopravu jako plnohodnotnou 

součást územního plánování. Smyslem je vytvořit kvalitní cyklistické a pěší trasy 
(včetně řešení křižovatek), které zajistí uživatelům bezpečnou alternativu k motorové 
dopravě.  

Město vytvoří podmínky k propojení nemotorové dopravy s IDS. Znamená to navázat 
nemotorovou dopravu na systém IDS (zvláště MHD), omezit její interakci 

s automobilovou dopravou, případně vést trasy po komunikacích s malou dopravní 
intenzitou.  

Řeka Labe skýtá velký potenciál pro přepravu zboží. Záměrem města je zachovat 
a rozvíjet zařízení umožňující využívat řeku jako významnou evropskou dopravní cestu, 
turistickou trasu výletních lodí či jako vodní sportovní a rekreační plochu. Město bude 

prosazovat svůj zájem v oblasti zkvalitnění vodní cesty s cílem zvýšit množství 
splavných dní s respektováním environmentálních limitů a hodnot.  
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Vytvořit technické podmínky pro napojení nemotorové dopravy (zohledňující potřeby 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace) na IDS a jejich integraci v rámci 
dopravních terminálů. 

Cíl 2.2: Optimalizovat dopravní systém města, posílit multimodální mobilitu 

Motto: Moderní dopravní systém města je důležitým prvkem podpory růstu 
a zaměstnanosti s výrazným dopadem na udržitelný rozvoj města. Základem udržitelné 
městské mobility je optimalizace využívání všech druhů dopravy, součinnosti různých 

druhů hromadné dopravy a různých druhů individuální dopravy a soulad nákladní a 
osobní dopravy s cílem vytvořit prostředí pro všechny druhy dopravy tak, aby byla 
zaručena mobilita, chráněno životní prostředí a zachovány ekonomické funkce města.  

Město bude přednostně podporovat nemotorovou a veřejnou hromadnou dopravu. 
Město přistoupí do krajského integrovaného dopravního systému (IDS), který umožní 
cestujícím využívat bezpečně a pohodlně různé druhy veřejné hromadné dopravy 
v rámci Ústeckého kraje.  

Nemotorová doprava, zahrnující cyklistickou a pěší dopravu, je důležitou součástí 
dopravního systému města. Cílem je systematickými opatřeními a trvalým zlepšováním 
podmínek vytvořit kvalitativně a kvantitativně lepší podmínky pro široké využití 
nemotorové dopravy jako bezpečného, zdravého, ekologického a zábavného způsobu 
přepravy.  

Město zajistí kvalitní podmínky pro motorovou dopravu, především lepší organizací 
dopravních procesů. Cílem je omezit dopravní rizika, zvýšit plynulost dopravy, zlepšit 
podmínky pro krátkodobé i dlouhodobé parkování, snížit dopravní zátěž v centru města 
a omezit negativní dopady motorové dopravy (emise, hluk, škodlivé plyny, pevné 
částice). 

Pro úspěšnější realizaci dopravní politiky města, včetně podpory veřejné dopravy, 
zvyšování bezpečnosti pěších i cyklistů, zvyšování informovanosti všech účastníků 
a vytvoření příznivějších podmínek pro obyvatele v městském prostředí, bude město 
podporovat využívání moderních technologií a inteligentních systémů řízení dopravy. 

Cíl 2.3: Zkvalitnit a více ekologizovat MHD 

Mezi ekologické záměry v rámci cíle lze zařadit snahy o větší ekologizaci MHD (CNG 
autobusy a trolejbusy), preferenci MHD (křižovatky, vyhrazené jízdní pruhy, 
inteligentní dopravní systémy), zkvalitnění informací pro cestující (informační centrum, 
inteligentní zastávky, přestupní terminál), plánování dopravy (dopravní obslužnost, 
standardy, odbavovací systém), dispečerské řízení a větší bezbariérovost (zastávky a 
dopravní prostředky).  
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EKOLOGIZACE – V rámci podpory ekologické dopravy bude podpora zaměřena na pro 
město nejvhodnější systémy – autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) 
a trolejbusy. Cílem města bude modernizace vozového parku MHD, ale také v rámci 
ostatních institucí zřizovaných městem s cílem vozový park dále ekologizovat. 

ZKVALITNĚNÍ – Pro zkvalitnění MHD je stěžejní také míra dodržování jízdních řádů 
a plynulost přepravy. Tyto dílčí cíle by měly být naplněny preferencí MHD 
na křižovatkách (v případě zpoždění) a vyhrazení samostatných jízdních pruhů pro 
MHD. U trolejbusů bude kladen důraz na nové armatury trakčního vedení. 

Pro zvýšení komfortu cestujících MHD bude vybudováno informační centrum 
(poskytující informace o provozu MHD v Ústí nad Labem) či inteligentní zastávky. 
Dalším krokem pro zkvalitnění MHD je stanovení dopravní obslužnosti za pomocí 
nástrojů, jakými jsou např. standardy v dopravě, odbavovací systém, efektivita 
dopravního výkonu při porovnání přepravní poptávky a přepravní nabídky, dostupnost 

přepravy v blízkosti nových rozvojových ploch.  

Podpořeno bude také zlepšení dispečerského řízení tak, aby byly využity nové 
technologie umožňující např. sledování vozidel, operativní zásahy do změn tras 
a zároveň poskytující informace pro cestující na zastávkách.  

Pro zlepšení komfortu cestujících bude rozšířen počet zastávek v bezbariérovém 
provedení a pořízeny nové bezbariérové dopravní prostředky. 

Cíl 2.4: Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany 
se zastávkou v Ústí nad Labem 

Možnost napojení města Ústí nad Labem na celoevropský systém vysokorychlostních 
železničních tratí (VRT) nese zásadní ekonomický potenciál pro budoucí rozvoj města 
i celého regionu severozápadních Čech. Přímé napojení města na systém VRT 
představuje jasnou investiční a konkurenční výhodu. 

Ucelený evropský systém VRT (v českých podmínkách tratí „Rychlých spojení“ - RS) 

posílí konkurenceschopnost železnice vůči automobilové dopravě, jak pro osobní, tak 

i pro nákladní dopravu. Vybudováním nových VRT mimo konvenční trať se také zvýší 
kapacita stávající tratě pro rychlou nákladní dopravu a pro regionální integrované 
dopravní systémy (IDS). 

Výstavba VRT Praha-Drážďany (v českých podmínkách RS-4), ačkoliv představuje 
nejkratší spojení hlavního města ČR na systém VRT v Německu, není dosud 
v příslušných strategických a plánovacích materiálech vlády a SŽDC zařazena mezi 
priority. I přes tuto okolnost byla významná část této trasy s ohledem na projekční 
připravenost a strategický význam spolu s tratí Přerov-Brno-Bratislava zařazena 
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do celoevropského dopravního systému TEN-T s rokem realizace do roku 2030. 

Podpora železniční dopravy je jedním z hlavních pilířů kohezní politiky EU.  

Město musí usilovat o vybudování této tratě do roku 2030. Návrh konkrétních opatření 
do roku 2020: 

1. Iniciování aktualizace ZÚR Ústeckého kraje – nová trasa přes Ústí nad Labem. 

2. Zprostředkovávání informací občanům města o problematice VRT 
prostřednictvím médií. 

3. Pravidelná účast na celostátních i mezinárodních konferencích týkajících se 
koncepce VRT v ČR. 

4. Uspořádání konference na téma VRT a možný přínos pro rozvoj Ústí nad 
Labem a celého regionu. 

5. Jmenování zmocněnce města pro VRT. 

6. Iniciace vzniku pracovní skupiny na úrovni Ústecký kraj – Svobodný stát 
Sasko. 

7. Přímé kontaktování veškerých klíčových osob (s rozhodovacími 
pravomocemi, ale i projektantů) spojených s přípravou VRT. 

 

4.2.3 Generel udržitelní dopravy města Ústí nad Labem 

V roce 2013 byl v rámci projektu CIVITAS zpracován velmi podrobný Generel udržitelné 
dopravy města Ústí nad Labem. Svým obsahem je velmi blízký tomuto dokumentu SUMP.  

Generel udržitelné dopravy města Ústí nad Labem vysvětluje úlohu rozvoje udržitelné dopravy 
ve městě, jeho vazbu na okolí a další strategické dokumenty, potřebu vizí a cílů. Zaobírá se 
celkově fungováním dopravy na území města Ústí nad Labem a zároveň podrobně řeší všechny 

dopravní módy – silniční dopravu, dopravu v klidu, cyklistickou, pěší, hromadnou, vodní, 
leteckou i nákladní dopravu. Zabývá se řízením dopravy, telematikou, bezpečností provozu, 
spolehlivostí dopravního systému a dalšími různými sounáležitostmi. Dokument je rozdělen 
do pěti stěžejních provázaných částí. První částí je úvod, následovaný analytickou částí, 
prognózou mobility a dopravního chování obyvatelstva, návrhovou částí s návrhy ke 
zlepšování dopravy a dopravní infrastruktury pro jednotlivé dopravní módy a poslední 
shrnující závěrečnou částí. Součástí dokumentace je i výčet akčních plánů jednotlivých 
návrhových kapitol, zahrnující celou škálu opatření vhodných v zájmu udržitelného rozvoje k 
realizaci. Vybrané kapitoly Generelu dokument SUMP přebírá, rozvíjí a doplňuje o další 
podrobnosti, případně je aktualizuje.  
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5 POZEMNÍ KOMUNIKACE, INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÁ 
DOPRAVA 

Poloha města Ústí nad Labem byla již v minulosti předurčena k vytvoření rozvětvené sítě 
dopravních cest, které vznikaly zejména podél zmíněných vodních toků. Tyto dopravní cesty 
byly vymezeny přirozenými útvary masivu Českého středohoří. 

Tok řeky Labe představuje hlavní a rozhodující prvek přírodního charakteru v řešeném území, 
protože v jeho stopě jsou vedeny nadřazené trasy silniční dopravy. Město lze považovat 
za jedno z nejvýznamnějších dopravních center v Ústeckém kraji.  

Vzhledem k již zmíněné výhodné poloze má celý okres Ústí nad Labem dobré komunikační 
podmínky. Obce a města okresu jsou propojeny hustou sítí silnic. Silniční síť v Ústí nad Labem 
je tvořena dálnicí D8, silnicemi I., II., a III. třídy a místními komunikacemi. Dálnice D8 vede 
po západním okraji Ústí nad Labem a představuje velmi významnou spojnici nadregionálního 
významu. Dálnice D8 propojuje Prahu s Drážďany a na obou svých koncích se napojuje 
na dálniční síť jak České republiky, tak Spolkové republiky Německo. Dálnice byla v celé své 
délce zprovozněna na konci roku 2016 (poslední úsek Lovosice – Řehlovice).  

 

5.1 ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ SKELET, STAV SÍTĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Komunikační skelet pro automobilovou dopravu na území města Ústí nad Labem se skládá 
ze silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací a částečně dálnice D8. Územím města prochází 
dálnice D8, silnice I. třídy č. I/13, I/30 a I/62, silnice II. třídy č. II/253, II/258, II/261, II/528, 

II/613 a silnice III. třídy č. III/24721, III/25841, III/25844, III/25843, III/25845, III/26032, 

III/25374, III/25373, III/26036, III/26040, III/25360, III/25364, III/25372, III/25839, III/25837, 

III/25839, III/25840. 

 

5.1.1 Dálnice 

Dálnice D8 

Dálnice D8, která protíná západní část území města Ústí nad Labem, je nejvýznamnější 
dopravní spojnicí města s hlavním městem Prahou a německými Drážďany. Ha hranicích 
s Německem navazuje na dálnici A17. Dálnice D8 je do území napojena pomocí čtyř 
mimoúrovňových křižovatek (MÚK) ústících do silnic nižší třídy. Jedná se o MÚK Trmice (exit 
69) na níž se napojuje silnice II/613, MÚK Předlice (exit 72), MÚK Úžín (exit 74) s napojením 
silnice I/30 a MÚK Knínice (exit 80) s napojením silnice I/13. Nejvýznamnějšími jsou pro město 
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MÚK Trmice a MÚK Úžín. Většina MÚK však leží mimo území města, pouze část MÚK Úžín leží 
na katastrálním území města. 

 

5.1.2 Silnice I. třídy 

Silnice I. třídy jsou významnými silničními tahy protínajícími území města severojižním 
a východním směrem a patří k nejvíce zatíženým komunikacím ve městě. Jsou v majetku 

a správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Silnice I. třídy propojují Ústí nad Labem s dalšími 
významnými městy a obcemi v regionu i ve vzdálenějších vazbách, zároveň jsou po nich 
realizovány i mezinárodní dopravní vztahy. Východozápadní spojení přes území města po 
silnici I/62 (po ul. Předmostí) a po silnici II/613 je součástí evropského silničního tahu 
označeného jako E442. Jako evropský silniční tah E55 je pak označeno spojení po dálnici D8. 

Silnice I. třídy jsou i významnými tranzitními komunikacemi napříč městem, jejich význam 
i zatížení však oproti minulým obdobím značně klesl spolu se zprovozněním dálnice D8. 

Silnice I/13 Karlovy Vary – Chomutov – Ústí nad Labem – Děčín – Liberec – státní hranice 
s Polskem  

Silnice I/13 pouze částečně zasahuje do řešeného území, je vedena po severním okraji území 
města. Je to však důležitá spojnice západočeských a severočeských měst a obcí. V úseku MÚK 
Knínice a MÚK Úžín tvoří zároveň paralelní (a objízdnou) trasu pro dálnici D8 v tomto úseku.  

Silnice I/30 Lovosice (MÚK s D8, exit 48) – Ústí nad Labem – Chlumec 

Silnice I/30 vedená z Lovosic do Ústí nad Labem je tzv. levobřežní komunikací podél Labe. 
Do území města vstupuje v části Vaňov, je pojmenována jako Pražská ul. A pokračuje podél 
levého břehu Labe až na křižovatku s ul. Předmostí. Zde silnice opouští nábřeží Labe 
a pokračuje po ul. Předmostí a ulicí Důlce stoupá do severní části města. Silnice pokračuje 
po ul. Krušnohorská a Sociální péče napříč městskou částí Severní Terasa, pokračuje po ul. 
Božtěšická, Všebořická a Havířská přes Bukov a Všebořice. Do silnice je zaústěna MÚK Úžín, 

kde katastrální území města opouští a pokračuje k obci Chlumec, kde je ukončena na křížení 
se silnicí I/13. Na území města jsou po celé délce této komunikace vedeny linky VHD. 

Silnice I/62 Ústí nad Labem – Děčín – státní hranice s Německem 

Silnice I/62 začíná v centru města na křižovatce s komunikací I/13 a je vedena východním 
směrem jako levobřežní komunikace podél řeky Labe. Jedná se o ulice Přístavní, Pekařská, 
Podmokelská, Opletalova a Vodařská. Území města opouští na konci části Mojžíř. Ve dvou 
úsecích silnice jsou provozovány linky veřejné hromadné dopravy, vč. trolejbusové.  
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5.1.3 Silnice II. třídy 

Jako silnice II. třídy jsou označeny méně významné komunikace oproti silnicím I. třídy, avšak i 
tyto silnice mají velký význam na páteřní komunikační síti města. Silnice II. třídy propojují 
území města s okolními městy a obcemi, případně propojují nadřazené silniční tahy v rámci 
městské komunikační sítě. Silnice II. třídy jsou v majetku a správě Ústeckého kraje, resp. jeho 

organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. 

Silnice II/253 

Silnice II/253 spojuje Trmice, Ústí nad Labem, Chabařovice, Krupku a Dubí. Začíná 
na mimoúrovňovém křížení silnic II/613, II/253 a II/258, prochází přes trmickou obchodní zónu 
a městskou část Předlice. Území opouští na západní straně Předlic za dálnicí D8. Silnice je 

pojmenovaná jako ul. Tyršova, Majakovského, Hrbovická, Chabařovická. Z velké části jsou po 
silnici vedeny linky veřejné hromadné dopravy, vč. trolejbusové. V rámci města má velký 
význam z důvodu napojení trmické obchodní zóny, kterou silnice prochází.  

Silnice II/258 

Silnice II/258 se přímo na území města Ústí nad Labem nenachází, leží však v jeho těsné 
blízkosti a napojuje Ústí nad Labem jihozápadním směrem s blízkými obcemi. Silnice II/258 
začíná v mimoúrovňové křižovatce s komunikacemi II/253 a II/613 v blízkosti trmické 
obchodní zóny a pokračuje přes Trmice, Koštov, Hostomice do Duchcova. Jedná se také 
o jedinou komunikaci spojující Ústí nad Labem s Trmicemi. Po silnici je na území Trmic vedena 
veřejná hromadná doprava. 

Silnice II/261 

Silnice II/261 tvoří tzv. pravobřežní komunikaci podél Labe. Spojuje Děčín s Ústím nad Labem, 

Litoměřicemi, Štětím a Liběchovem. 

Do území města vstupuje na západě v městské části Svádov (ul. Vítězná) a po pravém břehu 
Labe pokračuje přes Olšinky, Střekov (ul. Děčínská, Litoměřická), Brnou (ul. Sebuzínská), 
Sebuzín a Církvice. Území opouští na jižním okraji Církvic. Jedná se o páteřní (a jedinou) 
komunikaci spojující vyjmenované městské části a má tak nezastupitelný význam. Je zároveň 
spojnicí k mostům přes Labe a její význam je tak zásadní pro spojení celé oblasti na pravém 
břehu Labe s levostrannou částí města. I přes to však komunikace nesplňuje současné nároky 
na bezpečný a bezproblémový provoz, zejména kvůli několika dopravním závadám 
(nedostatečná šířka komunikace, nedostatečný výškový profil) na několika místech. 
Po komunikaci jsou vedeny linky hromadné dopravy, vč. trolejbusových. 
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Silnice II/528 

Silnice II/528 propojuje severní části města s nadřazenými komunikacemi. Začíná v městské 
části Severní Terasa na křižovatce se silnicí I/30 (křižovatka ul. Sociální péče × Božtěšická × 
Petrovická) a pokračuje severně přes městské části Božtěšice a Strážky. Silnice končí mimo 
území města v místě křížení se silnicí I/13, v blízkosti MÚK Knínice. V rámci městské 
komunikační sítě se jedná o ulici Petrovická. Mimo spojení městských částí Božtěšice a Strážky 
se zbytkem města tak silnice zajišťuje i spojení severním směrem na dálnici D8 (MÚK Knínice). 
V intravilánu (zejm. v části Strážky) má komunikace několik dopravních problémů 
(nedostatečná šířka komunikace, nevhodné směrové oblouky apod.). Po silnice jsou vedeny 
linky veřejné hromadné dopravy. 

Silnice II/613 

Silnice II/613 tvoří krátkou (5 km) propojku levobřežní komunikace I/30 a dálnice D8. 
Pojmenovaná je jako ul. Žižkova. Silnice je v celé délce čtyřproudá a slouží zejména jako 
přivaděč k dálnici D8 (MÚK Trmice). Začíná mimo území města na MÚK Trmice a pokračuje 
přes křížení se silnicemi II/253 a II/258 poblíž trmické obchodní zóny východním směrem 
k řece Labi, kde končí na křížení se silnicí I/30 (křižovatka ul. Pražská × Přístavní × Žižkova). 
V těchto místech je silnice poměrně významně zatížena díky křížení několika silnic a účelových 
komunikací. Mimo světelně řízenou křižovatku Pražská × Přístavní × Žižkova se 150 m západně 
od ní nachází okružní křižovatka, která napojuje významně zatížené směry do centra města, 
k přilehlým parkovacím kapacitám a obchodnímu centru. Díky tomu se jedná o jeden 
z nejproblémovějších dopravních uzlů na území města Ústí nad Labem. Tímto dopravním 
uzlem a po celé délce komunikace jsou vedeny i linky veřejné hromadné dopravy. 

 

5.1.4 Silnice III. třídy 

Silnice III. třídy tvoří doplněk k silnicím I. a II. třídy a propojují zejména obce ležící 
v bezprostřední blízkosti města s nejbližší nadřazenou komunikační sítí ve městě. Silnice III. 
třídy jsou v majetku a správě Ústeckého kraje, resp. jeho organizace Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje. 

Silnice III/24721 

Silnice začíná v městské části Sebuzín na křížení se silnicí II/261 a pokračuje jihovýchodním 
směrem do obcí Tlučeň a Hlinná. 

Silnice III/25841 

Silnice začíná v městské části Střekov na křížení se silnicí II/261 jako pokračování Mariánského 
mostu. Je vedena po ulicích Nová a Kojetická do městské části Kojetice a dále mimo území 
města do obcí Malečov, Tašov, Rýdeč a Třebusín.  
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Silnice III/25844 

Silnice tvoří krátké propojení městské části Nová Ves se silnicí III/25841 (Kojetická ul.). 

Silnice III/25843 

Silnice tvoří krátké propojení silnice III/25841 v extravilánovém území s obcí Březí. 

Silnice III/25845 

Silnice začíná mimo území města na křížení se silnicí II/261 ve Valtířově a pokračuje 
přes městskou část Olešnice jižním směrem do obcí Březí a Malečov. 

Silnice III/25374 

Silnice spojuje městské části Neštěmice a Ryjice a pokračuje severozápadním směrem 
přes obce Libov a Arnulovice k obci Žďár. V Neštěmicích začíná na křížení se silnicí I/62 a je 
vedena po ulicích Opletalova, Seifertova, Sibiřská a Ryjická.  

Silnice III/26032 

Silnice začíná na křížení se silnicí III/25374 a vede kolem sídliště Skalka do obcí Mírkov 
a Slavošov. 

Silnice III/25373 

Silnice začíná na křížení se silnicí III/25374 a tangenciálně propojuje městskou část Neštěmice 
s obcemi Žežice, Chuderov a městskou část Božtěšice, kde se napojuje na silnici II/528. 
V Neštěmicích se jedná o ulici Pod Úvozem, v Božtěšicích se jedná o ulice Široká 
a Chuderovská. 

Silnice III/26036 

Silnice propojuje městskou část Severní Terasa s obcemi Chuderov, Chuderovec, Arnultovice 

a Luční Chvojno. Na Severní Terase začíná na křížení se silnicí I/30 (křižovatka ul. Hoření × 
Krušnohorská) a vede po ul. Kočkovská. 

Silnice III/26040 

Silnice tvoří propojení městské části Božtěšice s obcemi Neznabohy a Arnultovice. Na území 
města začíná na křížení se silnicí II/528 u autobusové točny „Neznabohy“. 

Silnice III/25360 

Silnice tvoří krátké propojení z městské části Všebořice do obcí Střížovice a Český Újezd, za níž 
se napojuje na silnici III/25364. Ve Všebořicích začíná na křížení se silnicí I/36 (křižovatka 
Všebořická × Havířská × Lipová). 
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Silnice III/25364 

Silnice III/25364 vede převážně mimo území města, tvoří však paralelní komunikaci 

k dálnici D8 mezi MÚK Úžín a MÚK Hrbovice. Silnice začíná v místě sjezdu dálnice D8 na silnici 

I/30 na MÚK Úžín a dále pokračuje paralelně ke křížení se silnicí II/253 v Předlicích. Významnou 

funkcí této silnice je napojení průmyslových areálů v Předlicích a Hrbovicích, resp. zdejší 
rozvojové oblasti. 

Silnice III/25372 

Silnice tvoří krátké propojení silnice II/253 v Předlicích a silnice II/613 a D8 v místě MÚK 
Trmice. 

Silnice III/25837 

Silnice leží z větší části mimo území města Ústí nad Labem, ale tvoří spojnici městské části 
Hostovice s přilehlými obcemi Újezd a Trmice. V Hostovicích jde o ul. Sokratova. 

Silnice III/25839 

Silnice napojuje městskou část Hostovice na nadřazenou komunikační síť města. Začíná 
v místě křížení se silnicí II/613 (Žižkova ul.) a po ul. Hostovická pokračuje do Hostovic a dále 
do obcí Milbohov, Stebno, Dubice a Radejčín. 

Silnice III/25840 

Silnice navazuje v extravilánu na silnici III/25839 a pokračuje mimo město do obce Podlešín. 
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Obrázek 8 Základní komunikační skelet města Ústí nad Labem (zdroj: geoportal.rsd.cz) 

  

5.1.5 Místní komunikace 

Místní komunikace tvoří převážnou část městského komunikačního skeletu. Jejich úkolem je 
zejména dopravní obsluha městských částí a území a jejich vzájemné propojení. Uspokojují tak 
převážně vnitroměstské cesty, minoritním podílem je na těchto komunikacích zastoupena 
tranzitní doprava. V případě městských komunikací je vlastníkem a správcem samotné město, 
tj. Ústí nad Labem. Místní komunikace jsou na území města zastoupeny poměrně hustě, avšak 
s velmi rozdílnými parametry. Spektrum místních komunikací sahá od jednopruhových 
jednosměrných ulic až po čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace. Místní komunikace se 
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na základě Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. rozdělují do čtyř tříd, dle jejich 
dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení. TP 736110 Projektování 
místních komunikací rozdělují tyto komunikace jinak, avšak rozdělení si v obou případech 
vzájemně odpovídá. Rozdělení dle zákona (rozdělení dle TP): 

• místní komunikace I. třídy (místní rychlostní komunikace) 
• místní komunikace II. třídy (místní sběrné komunikace) 

• místní komunikace III. třídy (místní obslužné komunikace) 

• místní komunikace IV. třídy (místní nemotoristické komunikace) 

Do jednotlivých kategorií dle TP se zařazují i silnice I., II. a III. třídy.  

Místní komunikace I. třídy (rychlostní komunikace) 

Místní komunikace I. třídy se na území města nevyskytují. 

Místní komunikace II. třídy (sběrné komunikace) 

Na území města se nachází několik sběrných komunikací, kterými jsou zejména komunikace 

propojující vzájemně jednotlivé městské části a komunikace napojující území na nadřazenou 
silniční síť (dálnici). Často se jedná o široce dimenzované komunikace. Na území Ústí 
nad Labem se jedná o tyto významné sběrné ulice: 

• Pražská 

• Přístavní 
• Předmostí 
• Důlce 

• Hoření 
• Krušnohorská 

• Božtěšická 

• Všebořická 

• Havířská 

• Přístavní 
• Pekařská 

• Podmokelská (část) 
• Opletalova (část) 
• Vodařská 

• Žižkova 

• Vítězná 

• Děčínská 

• Železničářská 

• Litoměřická 

• Sebuzínská 

• Majakovského 

• Hrbovická 

• Chabařovická  

• U Trati 

• Panská 

• Klíšská 

• Na Popluží 
• Štefánikova 

• Masarykova 

• Malátova  
• Na Návsi 
• Výstupní 
• Neštěmická  
• Krčínova 

• Drážďanská (část) 
• Podmokelská (část) 
• Mariánský most 
• Most Dr. Edvarda Beneše 



 

  

  

  

  

 

Mezi méně významné sběrné komunikace patří ulice: 

• Tovární 
• U Vlečky  
• Průmyslová 

• Okružní 
• Textilní 
• Jateční 
• Velká Hradební 
• Pařížská (část) 
• Brněnská (část) 
• Rooseveltova 

• Bělehradská 

• Stříbrnická 

• Drážďanská (část) 
• Podmokelská (část) 
• Nová 

• Poslední cesta 

• Kojetická 

• Karla IV. 

• Hostovická 

 

Místní komunikace III. třídy (obslužné komunikace) 

Obslužné komunikace slouží k obsluze jednotlivých městských částí a k napojení jednotlivých 
objektů. Jedná se o všechny zbývající komunikace pro motorová vozidla na území města. Mezi 
významnější obslužné komunikace se zařazují ulice: 

• Předlická 

• Lipová 

• Dukelských hrdinů 

• 5. května 

• K Chatám 

• Osvoboditelů 

• Široká 

• Mezní 
• Kočkovská 

• Stará 

• Na Spojce 

• Šrámkova 

• Neštěmická 

• Obvodová 

• Hřbitovní 
• Na Sklípku 

• Žežická 

• Opletalova 

• Seifertova 

• Hlavní 
• Sibiřská 

• Sokolovská 

• Žukovova 

 

Místní komunikace IV. třídy (nemotoristické komunikace) 

Do kategorie místní komunikace IV. třídy se zařazují pěší a obytné ulice, ostatní zklidněné 
komunikace a komunikace s vyloučeným provozem motorové dopravy. Mimo to se sem 
zařazují i podchody, nadchody a propojky, vč. stezek ve veřejném prostoru (parky, náměstí) 
a stezek pro cyklistický provoz. Mezi nejvýznamnější komunikace IV. třídy patří ulice v centru 

města: 
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• V Jirchářích 

• Bílinská 

• Klášterní (část) 
• U Kostela (část) 

• Kostelní náměstí 
• Mírové náměstí (část) 
• Lidické náměstí 
• K Můstku 

 

5.1.6 Doplňková infrastruktura 

Síť doplňkové infrastruktury z pohledu čerpacích stanic, servisů a myček pro automobily je 

dostatečná. Čerpací stanice jsou rozmístěny rovnoměrně po celém území města Ústí 
nad Labem. 

V současné době, kdy se stále více rozvíjí elektromobilita, začíná vzrůstat tlak i na doplňkovou 
infrastrukturu pro tento typ vozidel. Na rozdíl od čerpacích stanic je síť dobíjecích stanic pro 
elektromobily výrazně menší. Na území města Ústí nad Labem se nachází 4 místa s dobíjecími 
stanicemi a další 2 místa v Trmicích: 

➢ Dobíjecí stanice ČEZ – v parkovišti OC Fórum (2 stání) 
➢ Dobíjecí stanice ADLER – na parkovišti u soukromé společnosti Adler, Oblouková 

ul. (2 stání) 
➢ Dobíjecí stanice MOL – na parkovišti čerpací stanice MOL, dálnice D8, 78. km, 

v obou směrech (po 2 stání) 
➢ Tesla Destination Charger – ve sportovním areálu T-club, Drážďanská ul. (1 stání) 
➢ Dobíjecí stanice E.ON – na parkovišti OC Globus v Trmicích (2 stání) 
➢ Dobíjecí stanice ČEZ – na parkovišti u areálu Teplárny Trmice (4 stání)  

 

Tato síť je v rychle se rozvíjející elektromobilitě výhledově nedostatečná. Bude proto potřebné 

síť dobíjecích stanic dále rozvíjet i do ostatních městských částí, aby byly stojany dostupné 
pro větší část území a obyvatel. 
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5.2 INTENZITA DOPRAVY, PŘEPRAVNÍ VZTAHY, OBSAZENÍ VOZIDEL 

5.2.1 Intenzita dopravy na území města 

Základní přepravní vztahy na území města se odehrávají na všech typech výše popsaných 
komunikací (dálnice D8, silnice I. třídy, II. třídy, III. třídy i místní komunikace). Periodické sčítání 
intenzit dopravy provádí každých 5 let na celém území České republiky Ředitelství silnic 
a dálnic ČR. Poslední sčítání proběhla v letech 2010 a 2016. Výsledky z celostátních sčítání 
dopravy jsou prezentovány v mapách na následujících obrázcích.  

 

Obrázek 9 Legenda k výsledkům CSD (zdroj: ŘSD ČR) 
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Obrázek 10 Intenzity automobilové dopravy z CSD 2010 (zdroj: ŘSD ČR) 

 

Obrázek 11 Intenzity automobilové dopravy z CSD 2016 (zdroj: ŘSD ČR) 
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Nejzatíženějšími komunikacemi (mimo dálnici D8) byly dle CSD 2016 tyto úseky: 

• I/62 Přístavní ul. (mezikřižovatkový úsek mezi ul. Předmostí a Mariánským mostem)  
o RPDI 27 369 vozidel za 24 hodin  

• I/62 Přístavní ul. (mezikřižovatkový úsek mezi Mariánským mostem a Drážďanskou ul.) 
o RPDI 24 646 vozidel za 24 hodin 

• I/30 Přístavní ul. (mezikřižovatkový úsek mezi ul. Předmostí a Žižkova) 

o RPDI 22 781 vozidel za 24 hodin  

• II/613 Žižkova ul. (uzel mezi křižovatkou Přístavní × Žižkova a okružní křižovatkou 
Žižkova × U Trati) 

o RPDI 21 647 vozidel za 24 hodin 

• I/30 ul. Důlce (mezikřižovatkový úsek mezi ul. Předmostí a Velká Hradební) 
o RPDI 20 858 vozidel za 24 hodin 

• II/613 Žižkova ul. (úsek mezi okružní křižovatkou Žižkova × U Trati a křižovatkou s ul. 

Tyršova) 
o RPDI 19 300 vozidel za 24 hodin 

• I/30 ul. Sociální péče (mezikřižovatkový úsek mezi Krušnohorskou a Mezní ul.) 
o RPDI 18 007 vozidel za 24 hodin  

• I/30 ul. Božtěšická (mezikřižovatkový úsek mezi ul. Petrovická a okružní křižovatkou Na 
Rondelu) 

o RPDI 15 736 vozidel za 24 hodin 

 

Obrázek 12 Výstřižek z CSD 2016 centra města Ústí nad Labem (zdroj: ŘSD ČR)  
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5.2.2 Přepravní vztahy a zatížení vnitřní sítě 

Pro potřeby analytická části, tvorby dopravního modelu i zpracování návrhové části byly 
zpracovatelem v roce 2018 provedeny další dopravní průzkumy zaměřené mimo jiné 

na motorovou dopravu. Provedeny byly směrové dopravní průzkumy na kordonu města Ústí 
nad Labem zaměřené na tranzitní dopravu, profilové a křižovatkové průzkumy. 

Detailní popis průzkumů, vč. detailních výsledků v tabelární i grafické podobě, obsahuje 

samostatná zpráva B – Analytická část, díl I. – Dopravní průzkumy. 

Směrové dopravní průzkumy byly prováděny za účelem zjištění počtu a druhů vozidel v čase, 
trasy vozidel a podíl tranzitní dopravy. Průzkumy byly prováděny pomocí digitálních kamer 

zaznamenávajících RZ vozidel, které se následně automaticky převáděly na anonymní hashtag 
a vzájemně se párovaly v použitém software. Stanoviště dopravních průzkumů jsou vyznačena 
na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 13 Stanoviště směrových dopravních průzkumů (zdroj: RHDHV, mapy.cz) 

Následující dva obrázky prezentují výsledky dopravního průzkumu. První obrázek zobrazuje 
celkové intenzity vozidel za 24 hodin nasčítané na jednotlivých stanovištích. Druhý obrázek 
zobrazuje tranzitní vztahy mezi jednotlivými stanovišti, tj. intenzity vozidel, která přes území 
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města pouze projíždějí (tranzitují) v daných relacích, aniž by měla na území města zdroj nebo 
cíl své cesty. 

 

Obrázek 14 Celkové intenzity vozidel za 24 hodin projíždějící danými stanovišti (zdroj: RHDHV) 
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Obrázek 15 Celkové intenzity tranzitujících vozidel za 24 hodin v daných relacích (zdroj: RHDHV) 

 

Z průzkumu bylo zjištěno, že za dobu průzkumu, mezi 7. a 16. hodinou, se uskutečnilo v součtu 
na všech stanovištích celkem 41 102 cest, přičemž 34 928 je cest zdrojových/cílových, 
tj. se zdrojem nebo cílem cesty na území města Ústí nad Labem. 5 071 cest bylo tranzitních, 
tj. bez zdroje nebo cíle na území města. Tranzitní doprava mezi měřenými stanovišti se tak 
pohybovala na hodnotě 13 % z celkového počtu změřených cest.  
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5.2.3 Skladba a stáří vozového parku, stupeň automobilizace 

Statistiku skladby a stáří vozového parku pro jednotlivé obce vede pomocí Centrálního registru 
vozidel Ministerstvo dopravy. Data o stáří vozidel jsou však k dispozici pouze souhrnně 
pro Českou republiku. Pro úroveň obcí lze zjistit pouze skladbu vozidel. V tabulce níže jsou 
uvedeny statistické údaje týkající se skladby vozového parku, stupně motorizace, stupně 
automobilizace a součinitele vlivu stupně automobilizace. Data jsou prezentována pro roky 
2013 až 2018 a lze tak z nich vysledovat vývoj sledovaných ukazatelů. 

Všechna data jsou platná vždy k 1. lednu daného roku. 

Data o počtech obyvatel města Ústí nad Labem jsou převzata ze statistik Českého statistického 
úřadu. 

Ve sloupci počet registrovaných motorových vozidel jsou zahrnuta všechna motorová vozidla, 
která byla k danému dni ve statusu „provozované“ nebo „v převodu“ ne déle, než půl roku. 
Zároveň se jedná o vozidla, která mají místní příslušnost k ORP a byla v tomto místě 
registrována. 

Ve sloupci počet registrovaných osobních automobilů jsou zahrnuty všechny osobní 
automobily, které byly k danému dni ve statusu „provozované“ nebo „v převodu“ ne déle, než 
půl roku. Zároveň se jedná o vozidla, která mají místní příslušnost k ORP a byla v tomto místě 
registrována. 

Stupeň motorizace udává počet motorových vozidel na 1000 obyvatel. 

Stupeň automobilizace udává počet osobních automobilů na 1000 obyvatel. 

Součinitel vlivu stupně automobilizace se používá jako srovnávací koeficient potřebný 
k výpočtu parkovacích a odstavných stání dle normy ČSN 736110. Jako základní jednotka se dle 

normy uvažuje součinitel 1, který odpovídá 400 vozidlům na 1000 obyvatel.  

Tabulka 8 Statistická data o vozovém parku v Ústí nad Labem (zdroj: RHDHV, MDČR) 

rok 
počet 

obyvatel 

počet 
registrovaných 

motorových 
vozidel 

počet 
registrovaných 

osobních 
automobilů 

stupeň 
motorizace 

stupeň 
automobilizace 

součinitel vlivu 
stupně 

automobilizace 

2013 93 747 49 625 33 615 529 359 0,90 

2014 93 523 50 189 34 239 537 366 0,92 

2015 93 409 50 431 34 532 540 370 0,93 

2016 93 248 52 593 36 237 564 389 0,97 

2017 92 984 53 901 37 484 580 403 1,01 

2018 93 040 55 211 38 859 593 418 1,05 
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Grafy na následujících dvou obrázcích prezentují vývoj počtu registrovaných vozidel 
v jednotlivých letech, vývoj stupně automobilizace, stupně motorizace, vývoj počtu obyvatel 
a jejich vzájemné porovnání. Z prvního grafu lze vyčíst, že počet registrovaných vozidel, stupeň 
automobilizace i stupeň motorizace se v minulých letech stabilně zvyšoval a jejich trend je 
tedy dlouhodobě stoupající. 

  

 

Obrázek 16 Vývoj počtu registrovaných vozidel, stupně motorizace a stupně automobilizace (Zdroj: RHDHV, MDČR) 

 

Další graf prezentuje vývoj počtu obyvatel města Ústí nad Labem v jednotlivých letech, vývoj 
stupně motorizace a stupně automobilizace. I přes to, že lze pozorovat klesající trend v počtu 

obyvatel města a jejich každoroční (ne však dramatický) úbytek, trendy stupně motorizace 
a stupně automobilizace jsou naopak stoupající a každým rokem se zvyšují. 
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Obrázek 17 Vývoj počtu obyvatel, stupně motorizace a stupně automobilizace (zdroj: RHDHV, MDČR) 

 

5.3 ZÁVADY A PROBLÉMOVÉ OBLASTI, ÚZKÁ MÍSTA, NEHODOVÉ LOKALITY 

5.3.1 Riziková místa a úzká místa 

Riziková a úzká místa na komunikační síti města jsou definována zejména mírou konfliktů 
na těchto místech mezi jednotlivými účastníky silničního provozu a jednotlivých dopravních 
proudů navzájem, propustností jednotlivých úseků silnic, propustností křižovatek a kolizních 
uzlů, stavebním stavem komunikací (únosnost, průjezdní profil šířkový, průjezdní profil 
výškový), technickým stavem komunikací apod. Díky těmto atributům lze na komunikační síti 
najít velké množství rizikových, problémových nebo úzkých míst.  

Mosty přes Labe 

Z pohledu propojení částí města na levém a pravém břehu řeky Labe jsou zásadní mosty. Na 
území města se nachází pouze 2 mosty určené pro motorovou dopravu, a to most Dr. Edvarda 
Beneše a Mariánský most. Oba mosty jsou situovány v blízkosti centra města a jsou od sebe 
vzdáleny přibližně 500 metrů. Přerušení provozu na jednom z nich výrazně ovlivňuje dopravu 
nejen na mostě druhém, ale také v celém bezprostředním okolí, vč. zahlcení místních 
komunikací. V současné době se připravuje rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše, která 
bude mít výrazný vliv na dopravní chování obyvatel města. Je nutné kvalitně připravit dopravní 
opatření týkající se tohoto dopravního omezení.  
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Dva mosty jsou pro dopravu v Ústí nad Labem zcela zásadním a nezastupitelným prvkem, 

zároveň je jejich stávající počet hraniční pro zajištění kvalitní dopravní obsluhy pravobřežní 
části města a pro uspokojení stávajících dopravních vztahů. 

Průtahy silnic I. tříd, křižovatky a mezikřižovatkové úseky 

Křižovatky a mezikřižovatkové úseky na nejvíce zatížených komunikacích ve městě (zejména 

v centrální části města) patří mezi nejkritičtější místa na komunikační síti. Jedná se zejména 
o tato místa: 

• Mariánský most a most Dr. Edvarda Beneše 

• průtahy I. tříd městem 

• dopravní uzel Přístavní × Předmostí a Předmostí × Důlce × Hrnčířská 

• dopravní uzel Přístavní × Žižkova a Žižkova × U Trati 
• křižovatka Všebořická × Masarykova × Božtěšická 

• křižovatka U Trati × Revoluční × Panská   

 

5.3.2 Nehodové lokality 

Dopravním nehodám na území města Ústí nad Labem se detailně věnuje samostatná kapitola 

14 Bezpečnost silničního provozu. Z této kapitoly je zřejmé, že počet nehod, vč. počtu 
zraněných v posledním desetiletí spíše rostl, respektive v posledních letech (2015 – 2017) 

stagnuje. Je proto důležité dbát na bezpečnost a usilovat, aby počet nehod i počet zraněných, 
příp. usmrcených účastníků, nabral klesající trend. V návrhové části proto bude nutné propojit 
nehodová místa s nerealizovanými dopravními stavbami a hledat takto opatření ke snížení 
celkové nehodovosti na území města Ústí nad Labem. 

Nejvíce nehod se obecně odehrává na sběrných komunikacích a komunikacích vyšších tříd. 
Z prostorového uspořádání všech nehod vyplývá jejich soustředění do prostoru křižovatek 
silnic v centrální a severní části města a silnice I/30. Jedná se o místa: 

• dopravní uzel Přístavní × Žižkova a Žižkova × U Trati 
• křižovatky I/30, I/60 a II/613 (ul. Předmostí, Přístavní, Velká Hradební), 
• křižovatky na severní části silnice I/30, 

• křižovatka Klišská × Londýnská, 
• křižovatka Masarykova × Londýnská, Masarykova × Pařížská, 
• křižovatky na ulici Velká Hradební.  
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5.4 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

 Dálnice D8 vedoucí v těsné blízkosti města 

 Rychlé a kapacitní napojení na dálnici D8 

 Rychlá dostupnost občanské vybavenosti pomocí automobilu 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatečná kapacita komunikační sítě, tvorba kongescí 
 Velká zatíženost centra města IAD 

 Velmi omezené propojení obou břehů Labe 

 Průtah silnic vyšší kategorie centrem města  
 Velké množství dopravně-bezpečnostních závad na stávající silniční infrastruktuře 

 Mnoho úseků s nevyhovujícím povrchem vozovky 

 Absence segregace individuální automobilové dopravy a veřejné hromadné 
dopravy 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Postupná modernizace komunikací a rekonstrukce povrchů vozovek 

 Využití atraktivních alternativ dopravy po městě (na úkor IAD) 
 Realizace systémů P+R, P+G a rozšíření systému K+R 

 Přísnější dohled policie na dodržování pravidel silničního provozu 

 Odstranění dopravně-bezpečnostních rizik na stávající infrastruktuře 

 Využití nástrojů regulace dopravy, zavedení inteligentních dopravních systémů 
a služeb 

 Odklon tranzitní dopravy mimo město Ústí nad Labem 

 

HROZBY 

 Další růst automobilizace a růst intenzit dopravy ve městě 

 Neatraktivní nabídka alternativních způsobů dopravy 

 Neřešení rizikových míst 

 Nerespektování dopravních předpisů nedisciplinovanými řidiči 
 Rostoucí znečištění životního prostředí 
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6 DOPRAVA V KLIDU 

Doprava v klidu se v současné době řadí mezi nejvíce problémové oblasti městského 
inženýrství nejen v Ústí nad Labem, ale na území celé České republiky. Spolu se zvyšující se 
automobilizací a motorizací stoupají i prostorové nároky na parkování automobilů 
na komunikační síti města. Uliční síť ve městě je silně zatížena (a často také přetížena) 
dopravou v klidu. Často lze narazit na nelegálně parkující nebo dlouhodobě odstavená vozidla. 
Tyto problémy jsou běžně a pravidelně evidovány ve všech městských částech. Uliční síť je 
parkujícími automobily zatížená přes den v centru města, naopak přes noc je silně zatížená až 
přetížená v sídlištních oblastech města.  

Nelegálně zaparkovaná či odstavená vozidla se často nachází v zeleni, v křižovatkách 
či v místech, kde nezůstává minimální průjezdní profil požadovaný zákonem. Negativním 
dopadem nelegálně parkujících vozidel je jejich vliv na dopravně-bezpečnostní situaci 
na navazujících přechodech pro chodce či v přilehlých křižovatkách, velkým problémem je 
poté často neprůjezdnost ulic složkám IZS, což může mít často i fatální následky. 

Poptávka po parkování a odstavování automobilů vzniká v souvislosti s aktuálním rozložením 
zásadních funkcí na území města Ústí nad Labem. Jedná se o rozlehlé území s poměrně 
odlehlými částmi města od centra, doplněné nepříznivým reliéfem pro větší využití pěší 
a cyklistické dopravy. Z pohledu zvýšených nároků na odstavování vozidel se jedná o všechny 
obytné oblasti města a sídla významných zaměstnavatelů (sídliště, oblasti řadových domů 

atp.). Zvýšené nároky na parkování vozidel se objevují napříč celým územím s ohledem 
na rozložení služeb, veřejných a vzdělávacích institucí, obchodní vybavenosti atd.  

V rámci analýzy stávajícího stavu dopravy v klidu byly pro potřeby strategického dokumentu 
PUMM provedeny průzkumy, na základě kterých bylo možné popsat stav a využití parkovacích 
kapacit. Ze získaných výsledků bude možné v návrhové části strategického dokumentu PUMM 
navrhnout úpravy a rozvoj systému parkování. 

 

6.1 STAV INFRASTRUKTURY A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

6.1.1 Stávající organizace v centru města 

Centrum je regulovanou parkovací zónou od roku 1997 (OZV. č. 47/1997) s aktuálními pravidly 

a rozsahem z roku 2004 (nařízení města č. 3/2003) a cenovou politikou z roku 2017 
v působnosti rady města (tzv. Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel). 
Centrum lze definovat jako souvisle zastavěnou oblast s obchodním využitím ve středu města 
o výměře cca 60 ha bez jasné hranice vymezitelná sídlištěm Hornická-Stará, sídlištěm 
Skřivánek, Mariánským vrchem, řekou Labe, železniční stanicí Ústí nad Labem západ 

a Městskými sady. 
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Zde je možné parkovat na 2 877 místech zdarma i za poplatek, nebo si místo nechat vyhradit, 
na soukromých plochách nebo v ulicích či garážích. Podrobnější údaje jsou uvedeny  
v následující tabulce. Čtvrtina parkovacích míst je na soukromých plochách, z nichž polovina 
je na ulici a druhá polovina v garážích. Asi 80 % míst je zpoplatněno hodinově, desetina je 
nezpoplatněna a desetina je vyhrazena zpravidla organizaci. 

Hodinový poplatek za stání se uplatňuje od pondělí do pátku, mezi 7:00 a 18:00 a v sobotu 

mezi 8:00 a 13:00 za cenu 20 Kč/hod., mimo centrum za sníženou sazbu 10 Kč/hod., v jádru 
centra je cenová progrese. Krátkodobou platbu je možné uskutečnit pomocí 28 parkovacích 
automatů, z toho 5 umožňuje platbu kartou. Další možností je platba prémiovou SMS nebo 
přes jednu konkrétní aplikaci „Sejf“ chytrého telefonu. Hodinový poplatek může místní 
rezident zaplatit ročním poplatkem 400 Kč, místní abonent poplatkem 10 000 Kč. 

Z přehledu plyne, že cenový rozdíl mezi garážemi a ulicí je u hodinové platby malý a u roční 
platby téměř žádný. Přestože by mohlo být ambicí města motivovat řidiče zaplnit primárně 
místa v garáži k tomu určené teprve poté prostor na ulici, který lze využít i městotvorně. Garáž 
zpravidla představuje delší cestovní časy do skutečného cíle než stání na ulici a tento rozdíl je 
třeba dorovnat cenou. 

Poměrně rozsáhlá parkovací kapacita je vyhrazena institucím a je tedy po určitou dobu 
nevyužitelná jinak. Další část není zpoplatněna vůbec, což pak uživatelům ukazuje velkou 
rozkolísanost v ceně za parkování na jedné lokalitě a nevítaný pocit nerovnosti na trhu. 

Přehled základních kapacit a cen na placených veřejných prostranstvích a v hromadných 
garážích je uveden v následující tabulce. 

  



Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.  66
   

 

Tabulka 9 Přehled základních kapacit a cen na placených veřejných prostranstvích a v hromadných garážích 

 
# Rezident je fyzická osoba bydlící v lokalitě, abonent je osoba podnikající v lokalitě. 

 

6.1.2 Stávající organizace zbytku města 

Ve zbytku města je parkování na veřejných pozemcích především neregulované, 
tj. na legálních plochách vymezených značkou nebo ze zákona (§ 25 361/2000 Sb.) lze volně 
parkovat. Na jednotlivých sídlištích jsou závorová parkoviště, kde si lze zakoupit vyhrazené 
místo, z celkové kapacity však jde o jednotky procent. U obchodních center parkování 
zpoplatněné není. 

 

doba 

zdarma

1. placená 
hod

2. a další 
placená 

hod

50 Kč/h
400 Kč/rok

max. 200 

Kč/den

druhé auto v 
domácnosti 
2000 Kč/rok

20 Kč/h třetí a další 
4000 Kč/rok

max. 100 

Kč/den

10 Kč/h,

max. 70 

Kč/den

uliční vyhrazená stání 24 h 280 - - - 9 090 Kč/rok 9 090 Kč/rok

uliční neplacená - 160 - - - - -

25 Kč/h

max. 209 

Kč/den
10 Kč/h 10 Kč/h

5 Kč/h noc 5 Kč/h noc
max. 80 

Kč/den
20 Kč/h

max. 100 

Kč/den
soukromé parkoviště 
BUS.COM (ul. Malá 
Hradební)

24 h 154 - 10 Kč/h 10 Kč/h 9 600 Kč/rok 9 600 Kč/rok

soukromé parkoviště 
Schneilberg (ul. Dlouhá)

10 h 32 - 20 Kč/h 20 Kč/h
ano, cena 

nezjištěna
ano, cena 

nezjištěna

30 Kč/h 20 Kč/h

10 Kč/h 
noc

10 Kč/h 
noc

soukromé garáže OC Forum 
(ul. Malá Hradební)

24 h 640 1,5 h

30 Kč/h 
první a 

druhou hod

60 Kč/h 
třetí a 

další hod
- -

celkem 2 877

-

soukromé garáže Palác Zdar 
(ul. Dlouhá)

24 h 145 -
ano, cena 

nezjištěna
ano, cena 

nezjištěna

garáže Zanádraží (ul. U 
Nádraží) 24 h 76 3 h 20 Kč/h -

29 000 Kč/rok

garáže Mariánské (ul. 
Předmostí) 24 h 426 - 8 900 Kč/rok 8 900 Kč/rok

garáže Magistrát města UL (ul. 
Dlouhá 24 h 175 - 20 Kč/h 29 000 Kč/rok

20 Kč/h

uliční placená stání – ostatní 
(ul. Masarykova, Raisova, 

Žukovova)
11 h 100 - 10 Kč/h

uliční placená stání – jádro 
centra (ul. Bratislavská, 
Dlouhá, Velká Hradební, 
Pařížská)

11 h 190 - 20 Kč/h

10 000 Kč/rok
uliční placená stání – centrum 11 h 499 -

lokalita (vjezd)
placená 

doba
kapacita

návštěvník

rezident # abonent #
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6.2 KOMBINOVANÉ SYSTÉMY P+R, K+R, P+G 

Systém Park and Ride (P+R), česky Zaparkuj a jeď, je takové místo, kde lze zaparkovat osobní 
automobil a z tohoto místa pokračovat dále návaznou hromadnou dopravou. Jedná se tak 
o systém kombinující individuální automobilovou dopravu s veřejnou hromadnou dopravou. 
Smyslem systému P+R je přivedení řidiče automobilu do místa na okraji území (většinou 

na okraji města, či u kapacitní komunikace), příp. do místa dopravního uzlu, kde může 
bezpečně zaparkovat automobil a snadným způsobem pokračovat do cíle své cesty pomocí 
návazné hromadné dopravy. Doplňkovým benefitem by měla být zvýhodněná cena jízdenky 

na návaznou dopravu, či například jízdenka zahrnutá již v ceně parkovného. Kombinace IAD 
a VHD pomocí systému P+R má význam především pro cesty středně dlouhé či dlouhé 
vzdálenosti. 

Systém Park and Go (P+G), česky Zaparkuj a jdi, je takové místo, kde lze zaparkovat osobní 
automobil a z tohoto místa pokračovat dále pěšky do cíle cesty. Vhodným způsobem tak 
kombinuje individuální automobilovou dopravu a pěší dopravu. Parkoviště P+G je vhodné 
zřizovat v blízkosti centra města nebo v blízkosti takových lokalit, odkud je možné pěšky 
dosáhnout velkého počtu cílů koncentrovaných v jednom místě. 

Systém Kiss and Ride (K+R), česky Polib a jeď, je takové místo, kde lze s osobním automobilem 
zastavit (příp. nutnou dobu vyčkávat) a vysadit/nabrat spolucestujícího, který kombinuje jízdu 
automobilem s jízdou prostředkem veřejné hromadné dopravy, příp. s pěší dopravou. 

Parkovací systémy P+R, P+G a K+R jsou výrazným a důležitým prvkem pro podporu 
multimodálního dopravního chování obyvatel i návštěvníků města. 

V současnosti se na území města nenacházejí parkoviště těchto typů. 

 

6.3 BILANCE NABÍDKY, BILANCE UŽIVATELSKÝCH SKUPIN A VYUŽITÍ NABÍDKY 

V rámci dopravních průzkumů byla provedena pasportizace parkovacích kapacit na celém 
území města Ústí nad Labem. Pasportizace je výchozí činnost, pro naplánování průzkumů 
a jejich vyhodnocení. Jde o digitální pasportizaci všech legálních i nelegálních míst na území 
města. Město předalo zpracovateli svůj pasport pouze v rozsahu regulovaného centra města. 
Zpracovatel proto provedl pasport jednotně i na zbytku území. Konkrétní postupy i výsledky 
pasportizace parkovacích kapacit a jejich využití jsou obsahem samostatné kapitoly 
v samostatné zprávě B – Analytická část, díl I. Dopravní průzkumy. 

Z analýzy provedených průzkumů vychází, že přes den dochází k zatěžování zejména centra 
a v noci dojde k odlehčení centra a zatížení sídlišť a obytných čtvrtí. 
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6.4 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

 Existence kapacitního parkoviště v OC Fórum v centru města 

 Existence brownfields a dalších vhodných volných míst pro realizaci nových 
parkovacích kapacit 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Významný nedostatek parkovacích míst na celém území města (v centru, 
na sídlištích i u významných institucí) 

 Nízký počet kapacitních parkovacích zařízení 
 Absence parkovišť v systému P+R, P+G a K+R 

 Nízká akceptace systému, parkování na nelegálních místech 

 Cenová politika parkování nepreferuje parkovací domy 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Navýšení parkovacích kapacit v centru města, na sídlištích a u významných institucí 
 Navýšení parkovacích kapacit výstavbou parkovacích domů či kapacitních 

parkovišť 

 Regulace parkování v centru města 

 Rozšíření záchytných parkovišť v systému P+R, P+G a K+R (zejména u stanic 

a zastávek HD) 
 Využití brownfields pro potřeby parkování 

 

HROZBY 

 Růst automobilizace a intenzit dopravy 

 Nedostatek finančních prostředků na budování nových parkovacích kapacit 

 Neochota řidičů platit za parkování 
 Neřešení problematiky parkování 
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7 VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

7.1 INTEGRACE OSOBNÍ DOPRAVY 

V Ústeckém kraji docházelo od roku 2002 k postupnému zavádění prvků integrovaného 
dopravního systému. Samotný integrovaný dopravní systém však ve své podstatě vznikl 
až v roce 2014. Hlavním cílem vytvoření nového IDS, který dostal název Doprava Ústeckého 
kraje, bylo zavedení možnosti cestovat různými dopravními módy a s různými dopravci 
na území Ústeckého kraje na jednu vzájemně uznávanou jízdenku.  

Od začátku roku 2015 byl na celém území spuštěn jednotný zónově-relační tarif, dopravní 
obslužnost na území Ústeckého kraje byla optimalizována, byly odstraněny souběžné linky 
a souběžné spoje (železničních i autobusových linek), řešeny návaznosti a zvýšeny standardy 
kvality. Spuštění integrovaného dopravního systému se dotklo i Ústí nad Labem, kdy bylo 
několik autobusových linek obsluhujících okolní obce Ústí nad Labem převedeno z režimu 
MHD pod linky IDS DÚK. 

MHD v Ústí nad Labem byla do krajského systému integrována postupně. Společným úsilím 
všech dotčených stran se podařilo sjednat tarifní integraci MHD v Ústí nad Labem s Dopravou 

Ústeckého kraje až od roku 2017. Od konce tohoto roku byl městský tarif plně implementován 
do tarifu Dopravy Ústeckého kraje a na všech linkách veřejné dopravy. Na dotčeném území 
tak platí jednotný tarifní systém Dopravy Ústeckého kraje. Město Ústí nad Labem je zařazeno 
do tarifní zóny 101. Držitelé jízdenek platných v zóně 101, případně v dalších přilehlých 
zónách, tak mohou používat pro své cesty po území kromě spojů MHD i ostatní autobusové 
spoje DÚK. 

V současné době jsou veškeré linky veřejné dopravy (VDOD, VLD, MHD a lodní doprava) 
na území kraje začleněny do systému Doprava Ústeckého kraje. Integrovaná doprava je 
ve své současné podobě funkční a efektivní. 

Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje předpokládá ve výhledových obdobích řešení 
a posílení integrace systému MHD s linkami DÚK, posílení především dopravní funkce, 
tj. řešení vyšší míry provázanosti jednotlivých linek DÚK a linek MHD a zřetelnějšímu vymezení 
přepravních funkcí na společných úsecích. V nejbližším období se také počítá se vznikem 
centrálního dispečinku DÚK. 

 

7.2 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ STAVU OBSLUHY ÚZEMÍ MHD 

Zájmové území města Ústí nad Labem je veřejnou dopravou obsluhováno primárně systémem 
městské hromadné dopravy, doplňkově pak autobusovými spoji integrovaného systému 
Doprava Ústeckého kraje. V rámci městské hromadné dopravy je provozováno 
11 trolejbusových linek, 16 autobusových linek a 4 linky noční. Každá linka má různý rozsah 
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provozu. Do systému městské hromadné dopravy je navíc zařazena i lanová dráha na Větruši, 
která má však spíše rekreačně turistický charakter. Městskou hromadnou dopravu provozuje 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. vlastněný městem Ústí nad Labem. 

Dopravní obslužnost spoji MHD je na území města zajišťována v denní době přibližně mezi 
4. až 23. hodinou, přičemž vybrané spoje dojíždějí do cíle či do vozovny i mezi 23. a 24. 
hodinou. V nočním období, cca mezi 23. a 4. hodinou ranní, jsou provozovány spoje nočních 
linek. 

Trolejbusové linky jsou označeny čísly 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 a 62 a tvoří hlavní 
páteřní síť. Obsluhují všechny hlavní vnitroměstské přepravní proudy a jsou vedeny do všech 
významných sídlišť rozprostřených po Ústí nad Labem. Trolejbusy obsluhují a propojují 
městské části Severní Terasa, Klíše, Všebořice, Předlice, Neštěmice, Krásné Březno a Střekov 
s centrem města. Vedení linek trolejbusové dopravy je pevně svázáno s vybudovaným 
trolejbusovým vedením a šířkovým uspořádáním komunikací. Trasování linek je tak víceméně 
pevně dané a neumožňuje větší variabilitu.  

Autobusové linky jsou označeny čísly 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 a 27 

a tvoří doplňkovou síť k trolejbusovým linkám. Obsluhují především okrajové části města, 

místní části, zajišťují tangenciální spojení v rámci města, příp. spojení okolních obcí s městem. 
Kromě Ústí nad Labem zajišťují autobusy MHD dopravní obsluhu okolních obcí Trmice, 
Chlumec, Přestanov, Ryjice. Školní spoj zajíždí též do obce Dolní Zálezly. V těchto obcích se 
autobusy MHD vhodně doplňují s autobusovými spoji DÚK. 

Mimo vyjmenované linky provozuje dopravní podnik i několik sezónních autobusových 
turistických linek. V zimním období (cca mezi obdobím Vánoc a březnem) je v provozu skibus 

označený číslem 10, zajišťující spojení Ústí nad Labem s lyžařským střediskem Zadní Telnice. 
V letním období (přibližně od dubna do října) jsou provozovány dvě cyklobusové linky 
s označením č. 20 a č. 21. Cyklobusy pomáhají ústeckým cyklistům zdolat stoupání 
do přilehlých hor a pravidelně je o víkendech vyvážejí z centra města do oblasti Zadní Telnice, 
Krásného Lesa a Tisé. V podvečerních hodinách je poté navíc zajištěno i spojení pro cyklisty 

z centra města na Severní Terasu. Provoz na těchto třech linkách je rekreačně – turistického 
charakteru a řídí se zvláštním tarifem. 

Systém městské hromadné dopravy funguje z obecného úhlu pohledu bez větších problémů. 
Linkové vedení je víceméně ustálené a přehledné, variantní trasování linek se zde ve větší míře 
neuplatňuje. V systému však lze najít několik marginálních i významných problémů, jejichž 
řešení a odstranění by mohlo pomoci systém zatraktivnit, zmodernizovat, udržet stávající 
počty přepravených cestujících či oslovit potenciální nové cestující. Všechny problémy či slabá 
místa jsou popsány v následujících kapitolách analytické části dokumentu. Návrhům na jejich 
řešení, návrhům na zatraktivnění systému hromadné dopravy osob, prioritní cíle, i konkrétní 
navrhované projekty jsou detailně popsány ve zprávě věnující se návrhové části dokumentace. 
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Orientační schéma linkového vedení MHD v denním provozu vyobrazuje následující obrázek. 

 

Obrázek 18 Orientační schéma linkového vedení MHD + DÚK v denním provozu (zdroj: Doprava Ústeckého kraje) 

 

7.2.1 Stav noční obsluhy 

Dopravní obsluhu města systémově zajišťují v nočním období samostatné linky č. 41, 42, 43 
a 46 a jeden spoj na lince č. 13. Linky č. 41, 42 a 13 jsou provozovány autobusy, linky č. 43 a 46 

jsou trolejbusové. Linky č. 41, 42, 43 a 46 jsou v provozu každý den s rozsahem cca 1 spoj 

za hodinu v období 23 – 4 hod. Noční pár spojů linky č. 13 směrem do Svádova je v provozu 

pouze v noci před nepracovním dnem. 

Trasy nočních linek vedou do všech důležitých směrů ve městě. Centrální přestupní zastávka 

Divadlo, resp. Revoluční se nachází v centru města a celou noc se tu sjíždějí spoje všech linek. 

Orientační schéma linkového vedení MHD v nočním provozu vyobrazuje následující obrázek. 



Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.  72
   

 

 

Obrázek 19 Orientační schéma linkového vedení MHD v nočním provozu (zdroj: DPmÚL) 

 

7.3 ZHODNOCENÍ STAVU OBSLUHY ÚZEMÍ VLD A VDOD 

VLD a VDOD je zajišťována Ústeckým krajem na celém jeho území. Všechny linky VLD, VDOD 
a MHD jsou vzájemně integrovány do jednotného integrovaného dopravního systému 
s názvem Doprava Ústeckého kraje. Autobusové linky VLD jsou po území města 
Ústí nad Labem vedeny ve většině jako průjezdné, tj. po území města mají pouze nácestné 
zastávky, které jsou společné i pro linky MHD. Spoje VLD zastavují ve významnějších 
zastávkách MHD rozmístěných po celém území města. Veřejná linková doprava zajišťuje 
v případě Ústí nad Labem většinově pouze regionální vazby, dálkové meziregionální 
a mezikrajské směry jsou zajišťovány především vlakovými spoji.  

Dopravní obslužnost řešeného území pomocí veřejné linkové dopravy zajišťuje několik 
autobusových dopravců. V závazku veřejné služby je provozováno 11 autobusových linek, další 
3 linky jsou provozovány mimo závazek veřejné služby (tyto linky slouží pro spojení s ostatními 
kraji ČR a s Německem). Detailní popis jednotlivých linek je součástí dalších kapitol. 

Díky průjezdnému systému linek VLD není z pohledu organizátora krajské dopravy nutná 
existence autobusového nádraží, které tak bylo v minulosti zcela zrušeno. Díky skutečnosti, že 
spoje linek VLD zastavují na shodných zastávkách s linkami MHD, je na celém území města 
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zajištěna velmi kvalitní provázanost mezi spoji MHD a VLD. Zastavování linek MHD a VLD 
na stejných zastávkách však z provozního hlediska přineslo i mnoho komplikací (krátké 
nástupní hrany, nemožnost objíždění jednotlivých vozidel v zastávkách, zdržování spojů MHD 
delším odbavováním ve spojích VLD apod.). Bude tak nutné najít kompromis mezi situací, kdy 
Ústecký kraj hájí nepotřebnost autobusového nádraží či dopravního terminálu, a naopak 
městu Ústí nad Labem se jeví jako vhodné realizovat dopravní terminál v alespoň minimálním 
rozsahu (jednotné místo sloužící k možným vzájemným přestupům mezi MHD, VLD, dálkovou 
autobusovou dopravou, železnicí, místo poskytující komplexní informace o dopravní 
obslužnosti, způsobech odbavování apod.).  

Ve většině společných směrů MHD a VLD je snaha spoje vzájemně časově prokládat tak, aby 
odjížděly ve vzájemných časových rozestupech.  

Autobusy VLD zastavují na celkem 53 zastávkách v řešeném území. Nejvytíženější zastávkou 
VLD v území je dopravní uzel v centru města tvořený zastávkami Divadlo, Revoluční, Malá 
Hradební, resp. Hlavní nádraží a Mírové náměstí. 

Veřejná drážní osobní doprava obsluhující řešené území je tvořena železničními tratěmi č. 072, 

073, 090, 130 a 131. Vlakové spoje na všech jmenovaných tratích jsou zařazeny do krajského 
integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje a jsou začleněny do jednotlivých 
železničních linek. Po trati č. 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem-západ jsou vedeny spoje 

linek U32, RE20 a R23, po trati č. 073 Ústí nad Labem-Střekov – Děčín východ spoje linek U7, 

po trati č. 090 Praha – Ústí nad Labem – Děčín hl. n. spoje linek U1, U4, R5, R15, R20, RE20 po 

trati č. 130 Ústí nad Labem – Chomutov spoje linek U1, U24, U51, R5 a po trati č. 131 Ústí nad 
Labem – Bílina spoje linky U5. V území se nachází 9 železničních stanic a zastávek. Konkrétně 
se jedná o stanice Ústí nad Labem hl. n. s největším obratem cestujících, dále Ústí nad Labem 

západ, Ústí nad Labem-Střekov, Ústí nad Labem sever, Neštěmice, Mojžíř, Sebuzín, Trmice 
(mimo Ústí n. L.) a Koštov (mimo Ústí n. L.). 

 

7.4 ANALÝZA FUNKČNOSTI SYSTÉMU MHD VČ. ÚZKÝCH MÍST 
V SOUČASNOSTI 

Síť linek MHD i DÚK je pevně daná díky uspořádání zástavby ve městě a rozložení stávající 
komunikační sítě. Většina linek trolejbusů i autobusů je směrována z okrajových částí města, 
příp. z okolních obcí přes centrum města do dalších okrajových částí, resp. sousedních obcí. Je 
zde většinově uplatněn systém diametrálních linek (okraj města – centrum města – okraj 

města), několik autobusových linek má však radiální charakter (se začátkem, resp. koncem 
v centru města) a vybrané linky jsou i tangenciální (spojující okrajové části mimo centrum 
města). Všechny linky MHD (mimo tangenciální) jsou vedeny přes centrální část města. 
Nejvýznamnější přestupním uzlem jsou zastávky Divadlo a Revoluční. 
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Dopravní obslužnost města zajišťuje primárně 11 trolejbusových, 16 autobusových a 4 noční 
linky, zapojené do systému MHD. Trolejbusové linky ujely v roce 2018 celkem 3 609 tisíc 
vozokilometrů, autobusy ujely 3 123 tisíc vozokilometrů. Systém MHD je z obecného pohledu 
funkční, vykazuje však v současnosti několik úzkých míst. Z hlediska plynulosti provozu 
v dopravním proudu je slabým místem nedostatečná preference vozidel HD a nedostatečná 
segregace vozidel HD od ostatní silniční motorové dopravy na komunikační síti. Dalšími úzkými 
místy jsou technický stav zastávek, technický stav vozového parku a další problémy 
či nedostatky, jejichž odstraněním je možné získat ještě kvalitnější a atraktivnější systém 
veřejné dopravy. Konkrétním úzkým místům, problémům či nedostatkům, vč. detailního 
popisu a způsobu jejich odstranění se věnují kapitoly Analytické části a Návrhové části 
dokumentace SUMF. 

Dlouhodobý vývoj dopravní nabídky (ve formě dopravního výkonu) městské hromadné 
dopravy dokládá následující graf na následujícím obrázku. Z grafu lze vyčíst, že celkový 
dopravní výkon MHD v minulosti soustavně klesal. Skokové snížení dopravního výkonu mezi 

roky 2014 a 2015 bylo zapříčiněno zrušením 4 autobusových linek, jejich převedením 
do Dopravy Ústeckého kraje a s tím související změnou dopravce. V posledních letech (od roku 

2015) celkový dopravní výkon stagnuje a drží se mezi 6,7 a 6,8 miliony vozokilometrů za rok. 
Vyčíst můžeme zároveň i velmi příznivý trend, kdy se v posledních letech (od roku 2015) snižují 
přepravní výkony autobusů, a naopak se zvyšují přepravní výkony trolejbusů, jakož to 
ekologické formy dopravy. 

 

Obrázek 20 Vývoj rozsahu dopravního výkonu MHD Ústí nad Labem v letech 2008 až 2018 (Zdroj: SDP ČR, DPmÚL) 
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Graf na dalším obrázku poté zobrazuje dlouhodobý vývoj počtu přepravených cestujících 
na linkách MHD Ústí nad Labem. Z grafu je patrný dlouhodobý pokles počtu přepravených 
osob v prostředcích MHD. Počty přepravených cestujících v prostředcích MHD každý rok 
klesají (s výjimkou roku 2017, kdy lze vyčíst mírný nárůst oproti předešlému roku). 

Cílem této koncepce tak musí být ve výhledovém období zastavení trendu poklesu cestujících, 
snaha o jejich udržení a v optimistickém scénáři i postupný nárůst přepravených osob 

v následujících letech. 

Z grafu lze vyčíst i velmi významnou roli ekologické trolejbusové dopravy v rámci sítě MHD, 
kdy trolejbusy přepravují až o 1,5násobek větší objem cestujících oproti autobusům. 
Trolejbusy tak mají ve městě při dopravní obsluze velmi významnou roli, kterou je žádoucí 
v dalších obdobích ještě významněji podporovat. 

 

Obrázek 21 Vývoj počtu přepravených osob v MHD Ústí nad Labem v letech 2008 až 2018 (Zdroj: SDP ČR, DPmÚL) 
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7.5 STAV INFRASTRUKTURY 

Veřejná hromadná doprava je závislá zejména na silniční infrastruktuře. Její popis a technický 
stav je popsán v kapitole věnující se silniční dopravě. Městská hromadná doprava je poté zčásti 
provozována pomocí trolejbusové dopravy. Trolejbusová doprava je navíc závislá na drážní 
infrastruktuře – zejména na trolejovém vedení a doplňující infrastruktuře, např. měnírnách. 
Infrastruktura potřebná k zajištění provozu trolejbusové dopravy je v různém stavu, některé 
infrastrukturní prvky jsou původní, u některých prvků bude v následujících obdobích potřebná 
modernizace či rekonstrukce. Konkrétní požadavky na rekonstrukce či modernizace 

infrastruktury budou podrobně rozepsány v návrhové části projektu. 

 

7.6 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ A VOZOVÝ PARK 

7.6.1 Analýza stavu vozového parku 

Dopravní podnik disponuje několika desítkami vozidel (autobusů a trolejbusů) různého stáří. 
Vozový park se sestává celkem ze 148 vozidel, z nichž je 72 trolejbusů a 76 autobusů. 
Následující tabulky uvádí počty jednotlivých typů vozidel, vč. jejich počtu, stáří a případné 
nízkopodlažnosti. Složení vozového parku je přizpůsobeno aktuálnímu linkovému vedení 
a přepravním poptávkám na jednotlivých úsecích sítě. Vozový park tvoří standardní, 
prodloužená a kloubová vozidla.  

Vozový park trolejbusů i autobusů se v minulosti i v současnosti dařilo a daří obnovovat 
průběžně, v souladu s postupným stárnutím jednotlivých vozů, a to i díky čerpání finančních 
prostředků z fondů EU. I přes to však zůstává, zejména ve flotile trolejbusů, velmi velké 
množství vysokopodlažních a zastaralých vozů. Nutné je proto soustředit se především na další 
obnovu vozového parku, zejm. trolejbusů. V horizontu + 10 let se bude nutné soustředit 
na vytváření finančních rezerv, příp. hledání nových možností financování obnovy vozového 
parku.  

Stav vozového parku je uveden k datu 1. 7. 2018. 

Dopravní podnik vlastní celkem 72 trolejbusů, jejichž průměrné stáří je 13,8 let. 32 vozidel 
z celkových 72 (tj. 45 %) je vysokopodlažních. 
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Tabulka 10 Seznam provozovaných trolejbusů (zdroj: DPmÚL) 

Trolejbusy 

typ vozidla 
počet 
[ks] 

uvedení do 
provozu 

[rok] 

stáří            
(k 7/2018) 

[let] 

nízko- 

podlažnost 

Škoda 15Tr 

1 1990 28  

1 1991 27  

8 1992 26  

3 1994 24  

8 1995 23  

3 1996 22  

2 2000 18  

2 2001 17  

4 2003 15  

Škoda 21Tr 
1 2000 18 ✓ 

2 2002 16 ✓ 

Škoda 22Tr 
1 1994 24 ✓ 

2 2002 16 ✓ 

Škoda 25Tr 6 2006 12 ✓ 

Škoda 27Tr 

1 2012 6 ✓ 

5 2014 4 ✓ 

4 2015 3 ✓ 

Škoda 28Tr 
2 2011 7 ✓ 

16 2015 3 ✓ 

CELKEM 72 PRŮMĚR 13,8 55,6 % 

 

Vozidla Škoda 15Tr jsou vysokopodlažní kloubové trolejbusy s délkou 18 metrů. Všechna 
vozidla těchto typů byla v minulosti modernizována, i přes to jsou však v současné době 
na hranici své životnosti. Tyto trolejbusy se postupně nahrazují moderními nízkopodlažními 
vozidly.  

Vozidla Škoda 21Tr jsou nízkopodlažní standardní trolejbusy s délkou 12 metrů.  

Vozidla Škoda 22Tr jsou nízkopodlažní kloubové trolejbusy s délkou 18 metrů.  

Vozidla Škoda 26Tr jsou nízkopodlažní standardní trolejbusy s délkou 12 metrů.  

Vozidla Škoda 27Tr jsou nízkopodlažní kloubovou verzí předchozího typu s délkou 18 metrů.  

Vozidla Škoda 28Tr jsou nízkopodlažní trolejbusy s prodlouženou délkou 15 metrů.  
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Dopravní podnik vlastní celkem 76 autobusů provozovaných v síti MHD, z nichž 
je 12 kloubových, 59 standardních, 4 s prodlouženou délkou 15 m a 1 minibus. Vybrané 
autobusy mají pohon na stlačený zemní plyn (CNG). 

Tabulka 11 Seznam provozovaných autobusů (zdroj: DPmÚL) 

Autobusy 

typ vozidla 
počet 
[ks] 

uvedení 
do provozu 

[rok] 

stáří            
(k 7/2018) 

[let] 

nízko- 

podlažnost 

Karosa B952E 1 2004 14  

Karosa B941E 1 2001 17  

Karosa B961(E) 3 2003 15  

Citaro G I CNG 2 2005 13 ✓ 

Citaro II 4 2008 10 ✓ 

Conecto LF 2 2007 11 ✓ 

Conecto LF 1 2008 10 ✓ 

Citybus 12m 4 1997 21 ✓ 

Citybus 12m 5 1998 20 ✓ 

Tedom C12 D 1 2009 9 ✓ 

Tedom C12 D 5 2010 8 ✓ 

Tedom 18 G 1 2010 8 ✓ 

Solaris Urbino 12 III CNG 2 2013 5 ✓ 

Solaris Urbino 15 III 2 2010 8 ✓ 

Solaris Urbino 15 III LE CNG 2 2013 8 ✓ 

Solaris Urbino 18 III CNG 1 2013 8 ✓ 

Citybus 18m 3 2002 16 ✓ 

Citybus 18m 1 2004 14 ✓ 

Citelis 18m 1 2006 12 ✓ 

Citelis 18m CNG 1 2012 6 ✓ 

Crossway LE 12m 2 2009 9 ✓ 

Rošero First 1 2014 4 ✓ 

Urbanway 12m CNG 30 2015 3 ✓ 

CELKEM 76 PRŮMĚR 8,6 93 % 

     

 

Minibus Rošero First není využíván v městské dopravě, slouží výhradně k zabezpečení 
smluvních jízd pro školská zařízení. 
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7.7 PŘEPRAVNÍ VZTAHY A ZATÍŽENÍ SÍTĚ, PŘESTUPNÍ VAZBY 

Nejvíce zatíženými linkami MHD ve městě jsou ve většině trolejbusové linky, které nabízejí 
dostatečnou nabídku spojení ve smyslu vysoké kapacity (nasazováním především kapacitních 
kloubových vozidel) a atraktivních pravidelných intervalů ve všech obdobích dne i týdne 
(přizpůsobených variaci poptávky v rámci různých časových obdobích). Z dat o přepravených 
cestujících, jimiž disponuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a které zpracovateli 
poskytl, byly vytvořeny kartogramy poptávky na jednotlivých linkách MHD v nejzatíženějších 
časových obdobích pracovních i nepracovních dní. Výsledky jsou detailně zpracovány 
v tabelární i grafické podobě, a jsou obsaženy v samostatné zprávě B – Analytická část, díl I. 
– Dopravní průzkumy. 

Přestupní vazby mezi jednotlivými linkami MHD a mezi linkami MHD a linkami DÚK 
se odehrávají zejména v centru města, kde se drtivá většina všech linek sbíhá v dopravním uzlu 
Hlavní nádraží / Mírové náměstí, resp. Revoluční / Divadlo. Na území města lze pak najít i další 
lokální přestupní místa a to tam, kde se sbíhají páteřní trolejbusové linky s ostatními 
autobusovými linkami nebo s linkami DÚK (autobusovými a železničními). Takovými místy jsou 
například zastávky Hraničář v centru města, Pivovar v Krásném Březně, OD Květ v Neštěmicích, 
Globus v Trmicích a další. 

Identifikované přestupní uzly: 

• Hlavní nádraží / Mírové náměstí 
o trolejbusové linky, autobusové linky MHD, autobusové linky DÚK, příměstská 

železniční doprava, dálková železniční doprava 

• Divadlo / Revoluční 
o trolejbusové linky MHD, autobusové linky MHD, autobusové linky DÚK 

• Hraničář 

o trolejbusové linky MHD, autobusové linky MHD, autobusové linky DÚK 

• Pivovar 

o trolejbusové linky MHD, autobusové linky MHD, autobusové linky DÚK 

• OD Květ 
o trolejbusové linky MHD, autobusové linky MHD, autobusové linky DÚK, 

příměstská železniční doprava 

• Globus 

o trolejbusové linky MHD, autobusové linky MHD, autobusové linky DÚK 

• Západní nádraží ČD 

o trolejbusové linky MHD, autobusové linky MHD, autobusové linky DÚK, 
příměstská železniční doprava 

• Střekov nádraží 
o autobusové linky MHD, příměstská železniční doprava 
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7.8 DOSAŽITELNOST ZASTÁVEK, KVALITA PĚŠÍCH PŘÍSTUPŮ 

7.8.1 Technický stav zastávek 

V rámci analytické části projektu a provedených průzkumů byla provedena analýza 
technického stavu zastávek. Stav jednotlivých zastávek v síti se významně liší, avšak 
ve výsledku byl zjištěn poměrně znepokojivý stav. Na území města Ústí nad Labem a obce 
Trmice se nachází celkem 207 zastávek, které disponují 420 zastávkovými nástupišti. Na 204 
zastávkách zastavují pouze linky MHD, naopak na 3 zastávkách pouze linky VLD a 53 zastávek 
je společných pro oba dopravní módy.  

Celkem 72 nástupišť, tj. přes 17 % nedisponuje vůbec žádným nástupním místem a na těchto 
zastávkách se nastupuje z úrovně vozovky. Lze konstatovat, že tento stav je zcela nepřípustný 
a vyžaduje postupnou nápravu v budování nástupních ploch a nástupních hran. Naopak 
96 nástupišť, tj. necelých 23 % bylo v minulých letech zrekonstruováno do normové podoby 
(zvýšená nástupní hrana, vybudované nástupiště a vybudované prvky pro nevidomé).  

Z analýzy lze však vyvodit poměrně kvalitní vybavenost zastávek zastávkovými přístřešky, 
lavičkami a odpadkovými koši. 

Detailní přehled všech nástupišť, vč. jejich stavu, je součástí PŘÍLOHY č. 1. 

 

7.8.2 Dostupnost území a dosažitelnost zastávek 

Časovou dostupnost jednotlivých zastávek hromadné dopravy z okolního území prezentují 
izochrony dostupnosti. Izochrony dostupnosti jsou v ideálním případě kružnice o poloměru 
rovnajícím se zvolené časové dostupnosti. Počítáno je se střední chůzí člověka. Časová 
dostupnost je pak obecně funkcí průměrné vzdálenosti mezi zastávkami a hustoty dopravní 
sítě. 

Časová dostupnost je jedním z klíčových ukazatelů kvality dopravní obslužnosti území. Mapa 
izochron dostupnosti byla zpracována pro území města Ústí nad Labem v rámci projektu 
Generel udržitelné dopravy Civitas. Na mapovém podkladu jsou prezentovány ideální 
izochrony dostupnosti, kdy je docházková vzdálenost od zastávky měřena vzdušnou čarou 
a nejsou tak zohledněny reálné vzdálenosti, které ovlivňuje směrování jednotlivých ulic, nároží 
budou, bariéry v cestě, liniové stavby, řeka apod. Skutečná vzdálenost, kterou je nutné 
k zastávce hromadné dopravy z místa určení vykonat, je tak ve většině případů delší, než mapa 

prezentuje. 

Mapa docházkových vzdáleností na zastávky MHD pro území města Ústí nad Labem byla 

zpracována v rámci Generelu udržitelné dopravy města Ústí nad Labem. Následující obrázek 
ilustruje časovou dostupnost jednotlivých zastávek MHD. 
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Obrázek 22 Časová dostupnost zastávek MHD (zdroj: Generel udržitelné dopravy města Ústí nad Labem) 
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Mapový podklad znázorňuje izochrony dostupnosti s docházkovou vzdáleností: 

o do cca 5 minut (do 400 metrů) 
o do cca 10 minut (do 800 metrů) 
o do cca 15 minut (do 1200 metrů) 

Docházková vzdálenost do cca 5 minut na nejbližší zastávku MHD je splněna na většině území 
Ústí nad Labem s hustou zástavbou.  

Několik lokalit však vykazuje delší docházkové vzdálenosti (do cca 10 minut), které jsou však 
ještě akceptovatelné. Jedná se především o řídčeji zastavěné oblasti po okrajích sídelních 
celků. Jde o lokality: 

o Střekov 

• ul. Truhlářova, Jeseninova, Rubensova 

• ul. Na Hřebence, Novoveská 

o Neštěmice 

• okrajová část ul. Peškova 

• okrajová část ul. Na Výšině, Dubová 

• ul. Zelená, Sportovní 
o Dobětice 

• ul. Oty Pavla, Nad Točnou, Krajní, část ul. Šrámkova 

o Kočkov 

• část ul. Lužická, V Úvozu, Slepá, Na Kopečku 

o Skorotice 

• oblast nové výstavby – ul. Lísková, Bezinková, K Dubině, Jílová, Trnková, 
V Lánech, Oblouková 

o Klíše 

• ul. V Zátiší, V Přírodě, Na Drahách, část ul. Střížovická 

o Brná 

• okrajové části – ul. Na Čihadle, Zlatá stezka, Karafiátová, Pod Rezervací, 
Pod Ostrým, Doerellova, Kladenská, Jetelová, Marie Kudeříkové, Bedlová 

Místní část Kočkov je specifická tím, že ač leží na území Ústí nad Labem, dopravní obslužnost 
je zajišťována pouze spoji VLD Dopravy Ústeckého kraje. Jedná se o oblast kolem zastávek: 

o Kočkov 

o Na kopečku 
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Některé oblasti však nejsou hromadnou dopravou obsluhovány vůbec, v tomto případě 
se jedná o lokality  

o Bánov 

o Budov 

U obou lokalit se však jedná o samoty s méně než 10 trvale obývanými domy a s několika 
desítkami dalších stavení rekreačního charakteru. 

V rámci okolních obcí, které obsluhuje ústecká MHD, je nutné zmínit ještě místní části 
Střížovice (přes 30 obyvatel) a Český Újezd (přes 70 obyvatel) patřící pod obec Chlumec. 
V těchto částech není zajištěna dopravní obslužnost ani pomocí MHD, ani pomocí VLD. 
Vzdálenost na nejbližší zastávku HD je u Střížovic 1,5 km, u Českého Újezdu 2,5 km. 

 

7.9 SLUŽBY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jsou zajištěny částečně na všech 
linkách MHD, na většině autobusových linek DÚK i na většině železničních linek.  

Dopravní podnik disponuje 40 nízkopodlažními trolejbusy, což představuje cca 56 % vozového 
parku trolejbusů, u autobusů je podíl nízkopodlažních vozidel vyšší, a to 93 %. Dopravní podnik 
vypravuje nízkopodlažní vozidla na linky tak, aby rovnoměrně obsloužily všechny linky MHD.  

V jízdních řádech jednotlivých linek je poté vždy vyznačeno, který spoj je zajištěn bezbariérově 
přístupným vozidlem.  

V rámci poskytování služeb pro výše uvedenou skupinu obyvatel je však potřebné zajistit nejen 
bezbariérově přístupná vozidla, ale i bezbariérový přístup do těchto vozidel, 
tj. ze zastávkového nástupiště zrekonstruovaného do bezbariérové podoby. Takto 
provedených zastávek je v síti zatím poměrně velmi málo, což snižuje efekt celkové 
bezbariérovosti hromadné dopravy. Třetím atributem je bezbariérový přístup na samotnou 
zastávku. I zde má zatím město co dohánět. Pouze synergií těchto tří uvedených skutečností 
lze dosáhnout plnohodnotných služeb pro osoby se sníženou schopností orientace 

a pohybu.  
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7.10 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

 Vysoká kvalita dopravní obsluhy na současných trasách 

 Stabilizované linkové vedení odpovídající hlavním přepravním proudům 

 Dopravní nabídka spojů přizpůsobena dopravní poptávce 

 Existence IDS Doprava Ústeckého kraje 

 Zapojení MHD do integrovaného systému 

 Průjezdný model linek VLD 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Zastaralý vozový park MHD 

 Nevyhovující stav velkého procenta zastávek 

 Nízká cestovní rychlost daná úrovní silničního provozu 

 Vysoké intenzity silničního provozu ovlivňující vozidla HD 

 Nedostatečná preferenční opatření pro vozidla HD v silniční síti 
 Absence jednotného dopravního uzlu (terminálu) 
 Vysoká cena časových jízdenek (kuponů) 

 

PŘÍLEŽITOSTI 
 Rozvoj elektrické trakce 

 Modernizace vozového parku 

 Modernizace a výstavba dopravních uzlů a přestupních míst 

 Rozvoj preference vozidel HD 

 Rozvoj linek HD do doposud neobsluhovaných částí města 

 Modernizace odbavovacího systému 

 Podpora alternativních způsobů dopravy na úkor IAD 

 Podpora udržitelných forem dopravy a intermodality 

 Restrikce v individuální automobilové dopravě 

 

HROZBY 

 Rostoucí stupeň automobilizace a zvyšující se intenzity dopravy ve městě 

 Stagnace řešení problematiky VHD 

 Pokles počtu přepravených osob v MHD, pokles tržeb 

 Snižování cestovní rychlosti vlivem stoupajících intenzit dopravy 
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8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

Cyklistická doprava v Ústí nad Labem není historicky zakořeněná, a proto se s ní i v současnosti 
setkáváme na území města velmi sporadicky. Nízké využití cyklistické dopravy jak 
pro každodenní, tak pro rekreační funkci je způsoben primárně historicky reliéfem města, kdy 
sklonové poměry mají nepříznivý vliv na využívání tohoto dopravního módu, ale i zatím 
nedostatečně rozvinutou cyklistickou infrastrukturou. Kopcovitý reliéf města však 
dle zkušeností ze zahraničních měst není až takovou překážkou, která by bránila rozvoji 
a rozmachu cyklistické dopravy. Pokud město obyvatelům a návštěvníkům města nabídne 
spojitou, bezpečnou a atraktivní síť cyklistické infrastruktury, bude možné pozorovat zvyšující 
se trend ve využití cyklistické dopravy nejen pro rekreační funkci, ale i pro každodenní cesty 
do zaměstnání, školy, za zábavou a dalšími cíli. I zde totiž platí, že nabídka generuje poptávku. 

I přes to se v poslední době daří využití cyklistické dopravy ve městě postupnými kroky 
zvyšovat nejen díky pozvolné realizaci cyklistické infrastruktury, organizačních opatření, ale 
i nástupem elektrokol, která se lépe dokáží vyrovnat s kopcovitým terénem města.  

 

8.1 SÍŤ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ 

8.1.1 Základní kostra sítě a její stav 

Cyklistická infrastruktura v Ústí nad Labem je nespojitá a existuje zde pouze několik úseků. 
Jako hlavní cyklistický tah lze označit Labskou stezku (cyklotrasa č. 2). Labská stezka je vedena 
v ose jih – východ přes centrum města, celou cestu kopíruje pravý břeh řeky Labe. Tato stezka 

navazuje na německou Elberadweg a je také součástí sítě evropských tras EuroVelo (č. 7 
vedoucí z Norska na Maltu). Labská stezka by měla být, i s ohledem na svůj význam, spojitá 
a plynulá a měla by být tvořena bezpečnou, tedy oddělenou komunikací pro cyklisty. 

Do současnosti tomu tak není. Labská stezka na území města není celistvá a rozděluje se na 

několik úseků, kde se střídá separovaná stezka pro cyklisty (příp. společná stezka pro chodce 

a cyklisty) se sdíleným prostorem pro motorovou dopravu. Na Labskou stezku se nenapojuje 

žádná další cyklostezka ani cyklotrasa. 

Úseky na komunikační síti města tvořící cyklistickou infrastrukturu:  

• Labská stezka – cyklistický tah podél pravého břehu řeky Labe přes celé území Ústí 
nad Labem, z celkové délky cca 17,5 km tvoří separované stezky oddělené 
od motorového provozu 12,4 km, úseky v délce 6,3 km jsou vedené dopravním 
prostorem sdíleným s motorovou dopravou 

o Církvice 

▪ stezka pro chodce a cyklisty společná (1 100 m) 
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▪ stezka pro cyklisty s povolením vjezdu dopravní obsluze (tj. defacto 
s provozem automobilové dopravy, podél přístaviště, 150 m) 

▪ stezka pro cyklisty s povolením vzejdu dopravní obsluze (podél žel. trati, 
700 m) 

▪ stezka pro cyklisty (po Sebuzín, 600 m) 
o Sebuzín  

▪ stezka pro cyklisty (od křížení s II/261 po vodoteč Rytina, 400 m) 
▪ stezka pro cyklisty (od Němečského potoka po sjezd na ul. U Viaduktu, 

1400 m) 

o Brná 

▪ stezka pro cyklisty s povolením vjezdu dopravní obsluze 
(od Průčelského potoka po Říční ul., 400 m) 

▪ komunikace se SDZ Zákaz vjezdu všech motorových vozidel (od křiž. s ul. 

Lázeňská po podjezd pod žel. tratí, 500 m) 

o Střekov 

▪ stezka pro cyklisty (od podjezdu pod žel. tratí po ČOV, 750 m) 
▪ stezka pro chodce a cyklisty společná, stezka pro chodce dělená, stezka 

pro cyklisty (od podchodu pod žel. tratí po ul. Střekovské nábř. u 

krajského soudu, 2 500 m) 

▪ stezka pro chodce a cyklisty společná (od Mariánského mostu po sjezd 
na ul. Děčínská, 1000 m)  

▪ vyhrazené pruhy pro cyklisty po obou stranách komunikace (od sjezdu 

na ul. Děčínská u domu č.p. 109/70 po sjezd k fotbalovému hřišti, 
1400 m, částečně vedeno jako společná stezka pro chodce a cyklisty, 

lokálně je šířka pruhů nedostatečná, při jízdě po směru toku Labe nutno 
2 × překonat silnici II/261) 

o Svádov 

▪ stezka pro cyklisty (od parkoviště u fotbalového hřiště po konec území, 
1 700 m) 

• ul. Tovární (od žel. stanice Ústí nad Labem západ po křiž. s ul. U Skladiště, 1900 m) 

o vyhrazený pruh pro cyklisty 

o bez dalších návazností na začátku i na konci 
• Park Severní Terasa 

o cesty v parku jsou označené SDZ jako Stezka pro chodce a cyklisty společná 

• Skorotice 

o Propojení mezi ulicemi V Lánech a Oblouková označené SDZ Stezka pro chodce 
a cyklisty společná, 100 m 
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Integrační opatření pro cyklisty: 
o cyklopruh – výše popsané úseky v ul. Tovární a v ul. Děčínská 

o cykloobousměrky – nevyskytují se 

o piktogramové koridory pro cyklisty – nevyskytují se 

 

Kromě Labské stezky a vyhrazených jízdních pruhů na ul. Tovární na území města Ústí 
nad Labem nenajdeme žádnou další cyklistickou infrastrukturu. Z tohoto pohledu lze říci, 
že infrastruktura pro cyklisty je v Ústí nad Labem nerozvinutá a zcela nedostatečná, zvláště 
s poukazem na význam a velikost města. 

 

8.2 CYKLISTICKÁ DOPRAVA – DOPRAVNÍ FUNKCE 

Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách, cyklistická infrastruktura pro každodenní 
dopravní funkci je v Ústí nad Labem nerozvinutá a zcela nedostatečná. Tomu odpovídá i podíl 
na dělbě přepravní práce, která byla zjišťována sociodopravními průzkumy v roce 2018. 

Při nich bylo zjištěno, že cyklistická doprava se na dělbě přepravní práce pro vnitřní cesty po 
Ústí nad Labem podílí pouhým 1 % z celkového počtu cest. Detailnější rozbor dělby přepravní 
práce je součástí samostatné zprávy B – Analytická část, díl I. – dopravní průzkumy. Takto nízký 
podíl je dán jednoznačně téměř nulovou nabídkou cyklistické infrastruktury ve městě. Dělbu 
přepravní práce pro vnitřní cesty v Ústí nad Labem prezentuje graf na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 23 Dělba přepravní práce v Ústí nad Labem pro vnitřní cesty (zdroj: RHDHV) 
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Stávající cyklistická infrastruktura (tj. Labská stezka a jízdní pruhy v Tovární ulici) umožňují 
použití jízdního kola pro každodenní bezpečné cesty velmi omezeně, použít se dá pouze 
lokálně, při dojíždění v rámci směrů po Labské stezce. 

Zjištěná fakta a neochotu obyvatel města používat jízdní kolo při cestách po městě podporují 
i odpovědi v rámci dotazníkového šetření v sociodopravním průzkumu. Konkrétní odpovědi 
respondentů obsahuje samostatná zpráva B – Analytická část, díl I. – dopravní průzkumy. 

 

8.3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA – REKREAČNÍ FUNKCE 

8.3.1 Popis cyklotras, vazby na regionální a nadregionální síť 

V Ústí nad Labem se nacházejí cyklistické trasy (místy cyklostezky), které ale mají rekreačně – 

turistický charakter a neplní tak primární účel každodenní dopravní funkce v rámci města. 

Na území města jsou vyznačené tyto cykloturistické trasy (systém značení dle KČT): 

• č. 2 Labská stezka (EuroVelo 7) 

• krátká cyklotrasa bez označení přes hrad Střekov (odpojení z Labské stezky – 

ul. Na Zacházce – Ke Hradu – Ovčácká stezka – napojení na Labskou stezku) 
• č. 3090 (Žižkova – Větruše – Hostovice – Podlešín – Dolní Zálezly)  

• č. 3074 (Klíše-Hvězda – Střížovická ul. – Střížovický vrch – Lipová ul. – Plynárenská ul. – 

ul. 5. května – ul. K Chatám – Habrovice – Vavržov – U Žabáka – napojení na č. 3009) 
o tato cyklotrasa je pouze v evidenci KČT, v terénu její trasa není vyznačena 

Dále se v okolí nachází několik dalších cyklotras, vč. trasy nadregionálního významu. Tyto 

trasy však nejsou napojeny na cyklistickou infrastrukturu nebo cyklotrasy přímo z Ústí 
nad Labem. K dopravě na tyto cyklotrasy lze využít v sezóně vybraných autobusových linek  
spojů DÚK i MHD převážejících jízdní kola. Autobusem se lze přiblížit např. pomocí linky 
č. 20 a 21 ústecké MHD ke Krušnohorské magistrále č. 23 do Adolfova nebo do Nakléřova. 
Seznam cyklotras v okolí města Ústí nad Labem (systém dle značení KČT): 

• č. 23 Krušnohorská magistrála (Děčín XVI-Přípeř – Sněžník – Nakléřov – Adolfov – 

Komáří Hůrka – Cínovec – Fláje – Nová Ves v Horách – Boží Dar – Kraslice – Plesná – 

Františkovy Lázně – Cheb) 

• č. 3066 (Litoměřice – odpojení od Labské stezky – Ploskovice – Třebusín – Homole 

u Panny – Velké Březno – křížení s Labskou stezkou – Neštědice – Povrly – Slavošov – 

Mnichov – Velké Chvojno – Nakléřov – napojení na č. 23) 

• č. 3067 (Jílové – Mnichov – Slavošov – Malšovice – Děčin VII-Chrochvice) 

• č. 3068 (Slavošov – Dobšovice - Malšovice) 
• č. 3009 (Radejčín nádraží – Habrovany – Habří – Chabařovice – Chlumec – Unčín – 

Adolfov – napojení na č. 23) 



Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.  89
   

 

• č. 3091 (Dolní Zálezly – Dubice – Radejčín nádraží) 
• č. 3092 (Dubice – Stebno – Chvalov) 

• č. 3071 (Trmice – Koštov – Rtyně nad Bílinou – Úpořiny – Bystřany – Teplice)  

• cyklostezka Chabařovice – jezero Milada (cca 1 km, z okraje obce) 

Na následujícím obrázku jsou vyobrazeny cyklotrasy procházející městem Ústí nad Labem 
i jeho bezprostředním okolí. Červeně jsou vyznačeny cyklotrasy národního významu, fialově 
cyklotrasy regionálního významu a modře cyklotrasy místního významu. 

 

Obrázek 24 Cyklistické trasy v Ústí nad Labem a jeho okolí (zdroj: openstreetmap.org) 

 

8.3.2 Popis cyklotras protínající území města 

č. 2 Labská stezka (EuroVelo 7) 

Labská stezka vede od samotného pramene Labe v Krkonoších přes Mělník, Litoměřice 
až do Ústí nad Labem. Dále pokračuje podél proudu Labe do Děčína a přes hranice 

do německých měst Drážďany, Lipsko, Magdeburg, Hamburg. Stezka končí u břehu Severního 
moře, v Cuxhavenu. Česká část tvoří zhruba 380 km Labské stezky z celkových více než 1 300 
km. Obsahuje i bezbariérové úseky, které jsou využitelné i pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace a také pro in-line bruslaře.  
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V současné době není Labská stezka na území města ve své celé délce vedena jako cyklostezka. 
V některých místech je značena pouze jako cyklotrasa a je vedena po místních komunikacích 

společně s motorovými vozidly nebo naopak po sdružené komunikaci pro pěší a cyklisty. 

S ohledem na charakter Labské stezky, její využívanost a páteřnost jsou tyto úseky 
potencionálním bezpečnostním rizikem jak pro samotné cyklisty, tak další účastníky provozu. 

Absence separovaného úseku může mít i negativní psychologický dopad na využívání této 
stezky. Celistvé propojení stezky zvýší její atraktivitu a bude mít i zásadní vliv na bezpečnost 
cyklistů v těchto úsecích. Na Labskou stezku se nenapojuje žádná další cyklostezka 
ani cyklotrasa. 

Za účelem ověřování efektivnosti vynakládaných prostředků buduje Ústecký kraj postupně 
systém monitoringu návštěvnosti páteřních cyklotras. Monitoring pěší a cyklistické dopravy se 

provádí prostřednictvím sčítačů, které jsou rozmístěny na jednotlivých úsecích cyklostezek. 
Sčítač je umístěn v uzamykatelném kovovém sloupku s dřevěným krytem. Pomocí 
pyroelektrického čidla, které snímá tepelné záření lidského těla, jsou sčítáni všichni, kdo kolem 

projdou či projedou. Sčítání probíhá naprosto anonymně. Před tímto sloupkem je v povrchu 
stezky zabudována indukční smyčka, která umožňuje prostřednictvím elektromagnetických 
impulzů rozlišit cyklisty od pěších a bruslařů. Sčítač je umístěn mimo jiné ve Velkém Březně, 
které se nachází nedaleko od Ústí nad Labem. Lze tedy předpokládat, že Ústím nad Labem 
projedou velmi podobné intenzity cyklistů, jako ve Velkém Březně. Návštěvnost je možné 
sledovat na webové stránce www.mereninavstevnosti.cz. V následující tabulce jsou 
vyhodnoceny nejzajímavější ukazatele návštěvnosti za rok 2017. 

Tabulka 12 Návštěvnost Labské stezky v roce 2017 ve Velkém Březně (zdroj: mereninavstevnosti.cz) 

Celková návštěvnost 128 600 

Maximální denní návštěvnost 1 452 

Nejfrekventovanější den neděle 

Průměrná denní návštěvnost 352 

Průměrná denní návštěvnost – pracovní dny  290 

Průměrná denní návštěvnost – víkendové dny  506 

Nejfrekventovanější měsíc  červenec 

Maximální měsíční návštěvnost 23 049 

Průměrná měsíční návštěvnost 10 716 

 

Pro dokreslení tabulky zbývá uvést, že 74 % procent návštěvníků tvořili cyklisté a 26 % chodci, 

55 % návštěvníků bylo ve směru na Děčín, 45 % návštěvníků ve směru na Ústí nad Labem. 

http://www.mereninavstevnosti.cz/
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V rámci analytické části byly provedeny také dopravní průzkumy zaměřené na sčítání 
cyklistické dopravy, mj. i na Labské stezce přímo v jádru města (na Střekovském nábřeží). 
Výsledky průzkumů jsou obsaženy v samostatné zprávě B – Analytická část, díl I. – dopravní 
průzkumy. 

 

č. 3090 (Žižkova – Větruše – Hostovice – Podlešín – Dolní Zálezly)  

Cyklotrasa č. 2090 začíná poblíž okružní křižovatky ulic Žižkova × U Trati na místní komunikaci 
ul. Na Větruši. Již na samotný začátek cyklotrasy je velmi obtížný přístup. Místní komunikace, 
po které cyklostezka pokračuje směrem vzhůru k Větruši, je přístupná po komunikaci II/261 

(ul. Žižkova), a to pouze ze západního směru. Ze směru od centra města je možný pouze pěší 
přístup na začátek trasy, který je však sám o sobě velmi nekomfortní a bariérový i pro pěší. Při 
cestě je nutné překonat zmíněnou okružní křižovatku a celý dopravní uzel Žižkova × U Trati × 
Přístaviště.  

Od ulice Žižkova poté trasa vede po ul. Na Větruši ve společném dopravním prostoru 
s motorovou dopravou (intenzity jsou zde však velmi nízké, ulice je neprůjezdná), na konci 

zástavby se ulice mění na krátký 180 m úsek tvořený společnou stezkou pro chodce a cyklisty. 

Následně pokračuje po místních komunikacích ul. Na Větruši a Solní stezka mimo území Ústí 
nad Labem. 

 

8.4 MOŽNOSTI K MULTIMODÁLNÍMU CHOVÁNÍ 

8.4.1 Síť doprovodné infrastruktury pro cyklisty 

Možnosti pro zaparkování jízdního kola, B+R 

Na území Ústí nad Labem se nacházejí infopanely, stojany na kola, sezení a odpočívky, zejména 
v lokalitě páteřní cyklotrasy č.  2 Labská stezka. Další cyklostojany lze najít náhodně rozmístěné 
po území města. Tyto cyklostojany jsou však často bezpečnostně nevyhovující. Cykloboxy, 
cyklověže ani jiná zařízení pro uschování jízdních kol se na území města nenachází. 

Zcela bezpečně lze jízdní kolo uschovat pouze v úschovnách. Obě lze nalézt v prostorách 
železniční stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží. Jednu úschovnu provozují České dráhy, 
druhou provozuje městské cyklocentrum. Obě úschovny jsou za poplatek. 

Možnosti pro multimodální chování jsou tak dostupné pouze v jednom místě, a tím je 
železniční stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží. Zde lze jízdní kolo bezpečně uschovat a dále 
pokračovat návaznými linkami hromadné dopravy – autobusy, trolejbusy i vlaky. Na jiných 
místech nelze pro své cesty kombinaci jízdního kola a dalších dopravních prostředků bezpečně 
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využít. Parkoviště ve smyslu Bike and Ride (B+R), kde lze bezpečně odstavit jízdní kolo a 
pokračovat návaznými dopravními prostředky, se na území města nenachází. 

Půjčovny jízdních kol 

Shodně jako úschovny, tak i půjčovny provozují výše zmíněné dvě provozovny – České dráhy 
(ČD Centrum) a město v rámci cyklocentra. Třetím místem pro půjčení jízdního kola je 
soukromý cykloobchod v ulic Moskevská. 

Cyklocentrum 

Cyklocentrum v Ústí nad Labem bylo zřízeno v prostorách železniční stanice Ústí nad Labem 
hl. nádraží (prostor zanádraží) a poskytuje své služby cyklistům, turistům, obyvatelům i 
ostatním návštěvníkům města. Mezi jeho stěžejní služby cyklistům patří poskytování 
informací, půjčování servisního nářadí, je zde možnost si svépomocí opravit kolo (dohustit 

pneumatiky), koupit základní náhradní díly na kolo (mazací a údržbové prostředky). Nachází 
se zde také toalety a sprchy, které je možnost za poplatek využít. Cyklocentrum také půjčuje 
městská kola a koloběžky a poskytuje služby úschovny vlastních jízdních kol. 

 

8.4.2 Návazné služby pro cyklisty 

Návazné služby pro cyklisty ve smyslu možné přepravy jízdních kol v prostředcích hromadné 
dopravy poskytuje jak samotný Dopravní podnik města Ústí nad Labem, tak další dopravci 
zapojení do linek Dopravy Ústeckého kraje. 

Přeprava jízdních kol v MHD 

Pro přepravu jízdních kol jsou zřízeny speciální autobusové linky, tzv. cyklobusy. V letním 
období (přibližně od dubna do října) jsou provozovány dvě cyklobusové linky s označením č. 20 

a č. 21. Cyklobusy pomáhají ústeckým cyklistům zdolat stoupání do přilehlých hor a pravidelně 
je o víkendech vyvážejí z centra města do oblasti Zadní Telnice, Krásného Lesa a Tisé. Provoz 

na těchto třech linkách je rekreačně – turistického charakteru a řídí se zvláštním tarifem. 

V podvečerních hodinách je poté navíc zajištěno i spojení pro cyklisty z centra města 

(a z Labské stezky) do kopcovitého území města na Severní Terasu. Cyklobus na Severní Terasu 
vyjíždí v sezóně o víkendových dnech dvakrát denně a je zdarma. 

Lanová dráha na Větruši 

Lanová dráha na Větruši přepravuje neomezeně jízdní kola za cenu přepravného 
spoluzavazadla. Lze se tak dostat z centra města na vrchol Větruše, odkud je možné 
pokračovat po navazujících cyklostezkách do okolí města Ústí nad Labem. 
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Autobusové linky DÚK 

Jízdní kola přepravují i vybrané autobusové linky DÚK. S jízdním kolem se lze nechat v sezóně 
vyvézt do přilehlých hor, odkud lze pokračovat po navazujících cyklotrasách. Linky 
pro přepravu jízdních kol zajišťují v okolí Ústí nad Labem autobusy s nástavbou s kapacitou  

6 kol.  

Železniční linky DÚK 

Železniční linky standardně umožňují přepravu jízdních kol na všech tratích a spojích, kapacita 
je dána typem soupravy. 

Na následujícím obrázku je schéma linek zapojených do systému DÚK, které umožňují 
přepravu jízdních kol. 

 

Obrázek 25 Výřez ze schématu linek DÚK v okolí Ústí nad Labem umožňující přepravu jízdních kol (zdroj: Doprava 

Ústeckého kraje) 
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8.5 ZÁVADY A PROBLÉMOVÉ OBLASTI, NEHODOVÉ LOKALITY 

8.5.1 Závady a problémové oblasti 

Jak vyplývá z předchozích kapitol, cyklistická infrastruktura je na území města zcela 
nerozvinutá, což lze samo o sobě nazvat zásadní závadou a problémovou oblastí. Jako závadu 
lze označit stávající cyklistickou síť bez dalších návazností a páteřních směrů do všech 
důležitých městských částí.  

V rámci cyklostezky Labská stezka lze jako závadová určit ta místa, kde je cyklista nucen 
využívat společný prostor s motorovou dopravou. Jedná se o tyto úseky:  

▪ průjezd částí Církvice, vč. nutnosti překonání komunikace II/261 
a výškového převýšení, délka úseku 450 m 

▪ průjezd částí Sebuzín, vč. nutnosti překonání komunikace II/261 
a výškového převýšení, délka úseku 1300 m 

▪ průjezd částí Sebuzín (mezi vodotečemi Rytina a Němečský potok), SDZ 
C14a „Cyklisto, sesedni z kola“, délka úseku 550 m 

▪ ul. U Viaduktu, délka úseku 450 m 

▪ ul. Říční, Lázeňská, délka úseku 850 m 

▪ ul. Koperníkova, vč. nutnosti použití podchodu se schody, délka úseku 
650 m 

▪ ul. Střekovské nábřeží, délka úseku 350 m 

▪ ul. Děčínská, Vítězná (vedeno po komunikaci II/261, 2× křížení 
komunikace), délka úseku 1700 m 

 

8.5.2 Nehody a nehodové oblasti 

Za 11 let (2007 – 2017) bylo v Ústí zaznamenáno 200 nehod s účastí cyklistů (1 % ze všech 
nehod), což odpovídá velmi nízkému využití cyklistické dopravy v rámci městských jízd, z toho: 

• 0 skončilo smrtí (0 % ze všech smrtelných nehod), 
• 20 těžkým zraněním (10 % ze všech těžkých nehod)  
• a 147 lehkým zraněním (8 % ze všech lehkých nehod). 

 

Z celkového počtu 200 nehod cyklistů v Ústí nad Labem bylo:  

• 147 (72 %) střety s motorovými vozidly, 
• 42 (21 %) nehody jednoho účastníka-cyklisty (samonehoda), 

• 3 (1 %) střety mezi dvěma cyklisty, 
• 11 (5 %) střety s chodci. 
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Z prostorového uspořádání nehod cyklistů vyplývá soustředění nehod do prostoru křižovatek: 

• Klišská × Okružní, 
• Klišská × Londýnská, 
• Londýnská × Masarykova, 

• Velká Hradební × Bělehradská, 
• Velká Hradební × Předmostí × U Nádraží, 
• Textilní × Tovární, 
• Masarykova × Štefánikova. 

 

Detailnímu popisu a rozboru nehod se věnuje kapitola 15 Bezpečnost silničního provozu. 
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8.6 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

 Existence páteřní Labské cyklotrasy, na území města ve formě cyklostezky  
 Existence cyklobusů 

 Velký potenciál cykloturistů 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Reliéf města Ústí nad Labem (kopcovitý terén) 
 Absence městských cyklostezek a cyklotras 

 Absence ucelené sítě komunikací vhodných pro cyklistickou dopravu 

 Špatné napojení na Labskou cyklostezku 

 Množství dopravně – bezpečnostních rizik na stávající infrastruktuře 

 Nedostatek doprovodné infrastruktury (stojany, boxy, osvětlení, lavičky, 
odpadkové koše, kamerový dohled atd.), vč. doprovodných služeb 

 Malá angažovanost města, nízká podpora a propagace cyklistické dopravy 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Velký potenciál cykloturistů, rozvoj cestovního ruchu 

 Rozvoj cyklodopravy jako prostředku pro každodenní cesty 

 Rozvoj městských cyklotras, cyklostezek, vč. navázání na páteřní cyklotrasu 

 Výstavba ucelené sítě cyklostezek a cyklotras  
 Přijmutí zohlednění cyklistické dopravy pro všechna dopravní řešení jako 

samozřejmost 
 Vytvoření atraktivních podmínek pro použití jízdního kola jako alternativy 

k automobilové dopravě 

 Zvýšení bezpečnosti cyklodopravy  
 Systémy B+R (Bike and Ride) u významných stanic HD 

 Rozvoj městských cyklobusů  
 Financování infrastrukturních projektů SFDI  

 

HROZBY 

 Zvyšující se stupeň automobilizace a intenzity dopravy 

 Stagnace rozvoje sítě cyklistické infrastruktury 

 Stagnace řešení rizikových míst  
 Stagnace angažovanosti města či jeho nezájem o cyklodopravu 
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9 PĚŠÍ DOPRAVA 

Pěší doprava je počáteční a koncovou fází všech vykonaných cest a je nejpřirozenějším 
prostředkem k přemisťování. Z tohoto důvodu je třeba ve městě chránit a vylepšovat 
podmínky pro pěší chůzi. Pěší účastníci silničního provozu jsou navíc nejzranitelnějšími 
účastníky, zároveň jim je ale věnován nejmenší prostor v rámci hlavního dopravního prostoru. 

Chodci jsou více a více omezováni automobilovou dopravou a se vzrůstajícími intenzitami 
dopravy se uliční prostory stávají čím dál méně bezpečnými. Tento trend je pozorovatelný již 
od minulosti, kdy byla v rámci městského urbanismu preferována silniční motorová doprava 
a pro tento dopravní mód byly budovány kapacitní a často naddimenzované komunikace 
napříč městem. Současná filosofie se již kloní k opačnému pohledu, a to k preferování chodců 
a cyklistů na úkor individuální automobilové dopravy. I dopravní prostor v ulicích by tak měl 
být šířkově přeuspořádáván ve prospěch pěší a cyklistické dopravy. 
Pěší doprava významně přispívá k udržitelnosti dopravního systému, úsporám energie, 
zlepšení zdravotního stavu obyvatel a k ekonomickému rozvoji. Právě chodci však musí často 
využívat nedostatečně kvalitní infrastrukturu, která není bezpečná, atraktivní, ani pohodlná. 
Největší intenzita pěší dopravy je především v centrální části města, v sídlištních celcích 

a v místech, kde se vyskytuje občanská vybavenost nebo jiné lokální cíle cest. Nejen v okolí 
těchto míst je proto důležité dbát na bezpečnost a pohodlí pěší dopravy.  
I přes snahu města rekonstruovat trasy pro pěší, je stále velké množství chodníků, které jsou 
v současné době v nevyhovujícím stavu. Součástí rekonstrukcí musí být modernizace 
do bezbariérové podoby a cílené budování ucelených bezbariérových tras napříč celým 
územím města, vč. zpřístupňování zastávek i vozidel veřejné dopravy a zpřístupňování objektů 
občanské vybavenosti a dalších cílů. 
Zcela zásadní je pro pěší dopravu také problematika míst střetů pěší a motorové dopravy. 
Na nebezpečná místa poukazuje zejména statistika dopravních nehod za účastí chodců 
či cyklistů uvedená v kapitole 18 Bezpečnost silničního provozu. 

 

9.1 SÍŤ PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ 

9.1.1 Základní kostra sítě a její stav 

Pěší trasy reflektují hlavní cíle dopravních cest obyvatel a návštěvníků města. Pěší doprava je 
nejrozšířenější v centru města. Nejenže tato část města má rovinný ráz, ale nachází se zde 
mnoho zájmových cílů. Kromě nákupních center a veřejných institucí jsou zde soustředěny 
zastávky městské hromadné dopravy, železniční a příměstské dopravy a další občanská 
vybavenost. Z turistických cílů jsou to především lanovka na Větruši nebo kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. Mimo samotné centrum města jsou lokálně významně zatíženy také lokality 
kolem krajského soudu v části Střekov (ul. Národního odboje), vč. spojení do centra města 
přes most Dr. Edvarda Beneše, dále pěší tah z centra města do univerzitního kampusu na Klíši 
(ul. Masarykova, Mostecká, Klíšská ad.), lokality v okolí zdravotnických zařízení (Masarykova 
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nemocnice v ul. Sociální péče, poliklinika na Masarykově ul.) či lokality u obchodních zařízení 
na sídlištních celcích s hustou bytovou zástavbou. 

 

9.2 PĚŠÍ DOPRAVA – BĚŽNÉ DENNÍ CESTY 

Problematika běžné denní pěší dopravy je řešena z pohledu zásadních zdrojů a cílů cest. Mezi 
hlavní zdroje lokálních pěších cest proto patří všechny obytné oblasti, ať se jedná o oblasti 

rodinných domů, či oblasti s hromadným bydlením. Mimo to jsou rozhodujícími zdroji nebo 
cíli pěších cest také objekty a zařízení zdravotnictví a sociálních služeb, školství, kultury, 
veřejné správy a další instituce. Množství zdrojových pěších cest je poté vázáno na zastávky 
hromadné dopravy, kterou na svých cestách do škol, zaměstnání, na úřady či za lékařem 
využívají nejen občané města, ale i obyvatelé okolních obcí nebo jeho návštěvníci.  

V městském prostředí je standardem vytvářet samostatné plochy pro pěší dopravu v podobě 
chodníků, příp. smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Z minulosti je však stav komunikační 
infrastruktury často zanedbaný a neumožňuje dostatečný bezbariérový pohyb. Tyto problémy 
poté velmi negativně ovlivňují běžný život občanů, ale i návštěvníků města a do jisté míry 
snižují i turistický potenciál území. 

Významné množství pěších cest je samozřejmě vázáno také na mód individuální automobilové 
dopravy, zdrojem navazující pěší cesty jsou parkoviště, hromadné garáže, veškeré odstavné 
a parkovací plochy. 

 

9.3 PĚŠÍ DOPRAVA – REKREAČNÍ CESTY 

Síť tras pro pěší dopravu za účelem rekreačních cest je tvořena především značenými 
turistickými trasami, které spravuje Klub českých turistů (KČT). Tato společnost vyznačuje 
přímo v terénu několik typů turistických tras: 

➢ červené trasy (dálkové nebo hřebenové) 
➢ modré trasy (významnější trasy) 
➢ zelené trasy (místní trasy) 
➢ žluté trasy (krátké trasy, spojovací cesty, zkratky) 

Značené turistické trasy vedou z Ústí nad Labem do všech směrů, především do turisticky 
zajímavých lokalit v bezprostředním i vzdálenějším okolí města. Východiskem turistických tras 
je v centru města hlavní nádraží, příp. další lokální východiska v městských částech. Na území 
Ústí nad Labem jsou vyznačeny tyto turistické trasy: 

➢ červené 

o Ústí n. L. Větruše – Milbohov – Žim – Milešovka  
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o žst. Ústí n. L. Střekov – hrad Střekov – Pod Vysokým Ostrým – Čeřeniště – Lbín 
– Litoměřice 

➢ modré 

o Vaňov – vyhlídka Josefínka – Skály 

o Ústí n. L. hlavní nádraží – sídliště Dobětice – Dobětice – Žežice  
o Olšinky – Budov – Březí – Malečov – Čeřeniště – Sebuzín – Kamýk – Velké 

Žernoseky 

o Sebuzín -  
➢ zelené 

o Ústí n. L. Větruše – Nad Vaňovem – Vrkoč – Vaňov – Dolní Zálezly – Dubice – 

Stadice 

o Neštěmice Ryjická – Ryjice – hrad Blansko – Mírkov – Neštědice 

o Dobětice – Erbenova vyhlídka – Chuderov – Neznabohy – Žďár – Malé Chvojno  
o Hrad Střekov – Brná – Němčí  
o Nová Ves – Vysoký Ostrý – Malečov – Lucemburkův kopec  
o Sebuzín – Kundratice – Hlinná – Litoměřice  

➢ žluté 

o Ústí n. L. hlavní nádraží – Pod Větruší – Větruše 

o Střekov hrad – Zdymadla – Nad Vaňovem – Podlešín – Skály – Skalky – Dubičky 
– Radejčín – Dobkovičky – Litochovice n. L. 

o Ústí n. L. hlavní nádraží – Bertino údolí – Erbenova vyhlídka 

o žst. Ústí n. L. sever – Žežice – Nad Ryjicemi – hrad Blansko – Slavošov – Javory 

– Chmelník – Děčín Chrochvice 

o žst. Střekov – Střekov Pod Setuzou – Kamenný vrch – Olšinky – Kojetice – Pod 

Vysokým Ostrým – Březí – Velké Březno 

o Brná – Karla Maye – Sebuzín  

Vyznačeno je i několik lokálních tras v rámci města a několik naučných stezek. Těmi jsou: 

▪ trasa z Větruše k Muzeu civilní ochrany, vč. naučné stezky Větruše popraviště – 

Ústecké podzemí 
▪ naučná stezka Větruše – Vrkoč 

▪ tři trasy na Střížovském vrchu 

▪ naučná stezka Bertino údolí 
▪ místní trasa hlavní nádraží – železniční most – Žukovova – Novosedlické nám. – 

Střekovská vyhlídka 

▪ místní trasa Novosedlické náměstí – Partyzánská cesta – hrad Střekov 

▪ naučná stezka Pod Vysokým Ostrým 



Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.  100
   

 

 

Obrázek 26 Turistické trasy vycházející z Ústí nad Labem (zdroj: geoportal.gepro.cz) 

Mimo výše uvedené je pro odpočinek a rekreaci využívána i Labská stezka na pravém břehu 
Labe.  

 

9.4 BEZBARIÉROVOST A PODMÍNKY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

Jedním z důležitých faktorů pro kvalitní přemisťování po městě je bezbariérovost a bezpečnost 
pěší infrastruktury. Bezbariérovost a přístupnost dopravní infrastruktury je zcela zásadní nejen 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, kterými jsou hendikepované osoby, ale 
i pro seniory, matky s kočárky, matky s dětmi nebo dočasně imobilní občany. Zdravý člověk 
zvýšený obrubník nebo překážku v cestě snadno překoná, neřešitelný problém to však může 
být pro výše uvedené cílové skupiny obyvatelstva. Proto je důležité nabídnout kvalitní 
a funkční infrastrukturu pro co nejsnazší a nejjednodušší možnosti pěšího přemisťování. 

Město Ústí nad Labem postupně buduje bezbariérovou infrastrukturu a tu stávající 
rekonstruuje do bezbariérové podoby. V současné době jsou ucelené trasy vytvořeny v centru 

města mezi jednotlivými zdejšími zdroji a cíli cest (hlavní nádraží, Mírové náměstí, magistrát 

města, divadlo, krajský úřad, dům kultury, knihovna, přilehlé zastávky hromadné dopravy ad.). 
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Lokálně jsou pak další místa (domovy pro seniory, zdravotnická zařízení, školská zařízení apod.) 
bezbariérově napojena na nejbližší zastávky hromadné dopravy. 

V rámci zpracování Generelu udržitelné dopravy města Ústí nad Labem byla vytvořena webová 
aplikace, kde jsou vyobrazeny všechny bezbariérové trasy, jejich napojení na zastávky 
hromadné dopravy a přístupy do budov. V aplikaci lze prohlédnout celou trasu mezi určeným 
zdrojem a cílem cesty, je zde vyznačena obtížnost trasy a překážky. Každý cíl je doplněn 
obrazovým materiálem. Webová aplikace je dostupná na odkazu http://bezbari.usti.cdsw.cz. 

 

9.5 PĚŠÍ ZÓNY, OBYTNÉ ZÓNY A OBYTNÉ ULICE 

Pěší zóna je místní komunikace s vyloučenou motorovou dopravou mimo obslužné motorové 
dopravy za stanovených podmínek provozu. Pěší zóny tvoří jedna nebo více zklidněných 
komunikací (ulic, náměstí, příp. další veřejné prostory), obvykle v obchodním 
nebo historickém centru města, nebo v centrech občanského vybavení. Prostor místní 
komunikace v této zóně je zpravidla řešen v jedné úrovni a stavebně upraven. Prostor pěší 
zóny je vymezen SDZ. 

Obytná zóna je na vstupech a výstupech osazena svislým dopravním značením IZ5a a IZ5b. 

Takto označená oblast výrazným způsobem preferuje chodce a omezuje provoz motorových 
vozidel. V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se 
na ně nevztahuje § 53 (například chůze po chodníku – chodník v obytné zóně neexistuje, chodí 
se po celé šíři komunikace). Nejvyšší povolená rychlost na komunikacích je 20 km/h. Zóny 
se zřizují v části obce, jejíž komunikace mají pobytovou funkci.  

Oproti obytné zóně je v oblasti vyznačené jako „Zóna 30“ zachováno členění na vozovku 
a chodník. Minimální šířka jízdního pruhu je 2,5 m, respektive volná šířka pozemní komunikace 
by měla být minimálně 5 m. V zóně nejsou vyznačeny přechody pro chodce, ti mohou 
přecházet kdekoliv. Zóny se zřizují v části obce, jejíž komunikace mají pobytovou funkci 
a zároveň je potřeba zohlednit nároky hromadné dopravy. 

Rozvoj těchto opatření může podpořit bezpečnost a komfort chodců, motivovat občany, 
aby méně využívali vozidla a preferovali dopravu pěšky či na kole. Spolu s dalšími opatřeními, 
které rozvíjejí pěší a cyklistickou dopravu, mohou tyto zóny vhodně koexistovat na mnoha 
místech ve městě. 

Pěší zóny jsou v Ústí nad Labem vyznačeny na ulicích: 

• Kostelní náměstí 
• U Kostela (mezi ul. Bílinská a Malá Hradební, byť není vyznačena příslušnými SDZ) 

Obytné zóny ani „Zóny 30“ nejsou v současné době na území města realizovány. 

 

http://bezbari.usti.cdsw.cz/
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9.6 INTENZITY PĚŠÍ DOPRAVY 

V rámci dopravních průzkumů byly provedeny i průzkumy týkající se pěších intenzit. Intenzity 
byly sledovány na 11 profilech v centru města. Sledovány byly hlavní směry mezi dopravním 
uzlem hlavní nádraží a přilehlými ulicemi. Na vstupu a výstupu do budovy železniční stanice 
bylo během průzkumu v ranní špičce (2 hodiny) a poledním sedlu (2 hodiny) nasčítáno 
2 092 osob. Konkrétní hodnoty intenzit pěších v centru města v době průzkumů (2 hodiny 
ranní špička, 2 hodiny polední sedlo) jsou prezentovány následujícím obrázkem. Podrobněji se 
dopravním průzkumům pěší dopravy věnuje samostatná kapitola v samostatné zprávě B – 

Analytická část, díl I. Dopravní průzkumy. 

 

Obrázek 27 Intenzity chodců v centru města za dobu průzkumů (zdroj: RHDHV, mapy.cz) 

 

9.7 ZÁVADY A PROBLÉMOVÉ OBLASTI, NEHODOVÉ LOKALITY 

9.7.1 Závady a problémové oblasti 

Jako problémová místa lze označit všechny přechody pro chodce neřízených SSZ a další místa, 

kde se pěší doprava kříží s dalšími účastníky silničního provozu. I když Ústí nad Labem 

v posledním období rekonstruuje vybrané přechody pro chodce do bezpečnější úpravy, stále 
existuje mnoho z nich, která bezpečnostní normy nesplňují. U přechodů pro chodce se jedná 
zejména o jejich délku, rozhledové poměry či špatnou viditelnost.  

K převaze automobilismu před jinými dopravními módy na území města dnes přispívá také 
nedořešená pěší infrastruktura obsahující množství úzkých, rizikových a nebezpečných míst 
i celých úseků. Obecně jsou rizikovými a nebezpečnými místy zejména: 
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➢ místa či úseky s chybějícími chodníky 

➢ místa či úseky chodníků s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním 

➢ stávající nevyhovující přechody pro chodce 

➢ místa pro přecházení 
➢ místa s nedostatečnými rozhledovými poměry 

➢ úseky s nedostatečným počtem míst umožňujících bezpečné překonání 
komunikace 

➢ nedostatečné nasvětlení přechodů pro chodce, míst pro přecházení a dalších 
dopravních lokalit 

➢ nevhodně situované zastávky hromadné dopravy 

➢ řada fyzických bariér či absence bezbariérových prvků 

➢ sdružené stezky pro chodce a cyklisty s neoddělenými proudy 

Množství výše popsaných problémů se nachází nejen na silně zatížených městských 
komunikacích, ale i v centru města, uvnitř obytných oblastí, v okrajových místních částech 
i v průmyslových areálech. Problémy lze identifikovat celoplošně na velkém procentu území 
města. 

 

9.7.2 Nehody a nehodové oblasti 

Za 11 let (mezi lety 2007 a 2017) bylo v Ústí nad Labem zaznamenáno 674 nehod s účastí 
chodců (4 % ze všech nehod), z toho: 

• 25 skončilo smrtí (49 % ze všech smrtelných nehod), 
• 94 těžkým zraněním (47 % ze všech těžkých nehod)  
• a 532 lehkým zraněním (28 % ze všech lehkých nehod). 

 

Ze zaznamenaného počtu 674 nehod s účastí chodců bylo: 

• 300 na přechodu pro chodce (45 % z celku 674) 

• 41 v blízkosti přechodu pro chodce (6 % z celku 674). 

  

Z prostorového uspořádání nehod s účastí chodců lze vytipovat konkrétní úseky ulic nebo 
oblasti rozsáhlých křižovatek, avšak ne nutně uvnitř hranice křižovatky, a úseky komunikací: 

• silnice I/30 Všebořická × Slunná (nadchod) 
• ul. Sociální péče  
• ul. Sociální péče × Mezní až Na Kabátě (nemocnice) 
• Krušnohorská × Hoření až Mezní (bytové domy) 
• Masarykova × Brněnská 

• Velká Hradební 
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• Hrnčířská × Klášterní 
• Drážďanská × U Pivovarské zahrady až Družstevní 
• Hlavní u zastávky „Mojžíř, sídliště“ 

 

Těžké a smrtelné nehody se vyskytují na sběrných komunikacích, kde lze očekávat vyšší 
průměrnou rychlost vozidel. Jedná se zejména o ulice: 

• silnice I/30 Masarykova – Všebořická v úseku Štefánikova – Podhoří 
• ul. Sociální péče v úseku Stříbrnická – Petrovická 

• Revoluční 
• Velká Hradební 
• Masarykova v úseku Revoluční – Špitálské nám. 

 

Detailnímu popisu a rozboru nehod se věnuje samostatná kapitola 15 Bezpečnost silničního 
provozu.  
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9.8 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

 Pěší doprava jako přirozený způsob přemisťování 
 Ekonomická výhodnost chůze a její prospěšnost na zdraví pro jedince 

 Rozsáhlá síť chodníků napříč městem 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Špatný technický stav vybraných pěších komunikací 
 Absence ucelenější sítě bezbariérových tras  

 Lokální absence chodníků 

 Zcela chybějící nebo nevhodný přístup na vybrané zastávky HD 

 Velké množství rizikových a nebezpečných míst 

 Rizikové a málo bezpečné přechody pro chodce 

 Špatná propustnost územím pro pěší dopravu (reliéf, liniové překážky) 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Zvýšení bezpečnosti pěších 

 Rekonstrukce a modernizace stávající infrastruktury pro pěší 
 Výstavba chodníků propojujících odlehlejší městské části či lokální místa 

 Zlepšení přístupů na zastávky HD 

 Čerpání dotací na realizaci pro projekty bezbariérových tras 

 Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce 

 Rozvoj pěších a obytných zón 

 

HROZBY 

 Ohrožená bezpečnost peších, zejména u tras vedených v přidruženém prostoru 
společně s cyklodopravou (např. na chodnících, cyklostezkách) 

 Malý ohled na pěší dopravu při návrhu organizace dopravy, upřednostňování 
motorové dopravy na úkor chodců 

 Snižování komfortu a bezpečnosti chodců na chodnících v důsledku parkování 
motorových vozidel  

 Nedostatek financí na zatraktivnění pěších tras a doprovodného mobiliáře 
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10 NÁKLADNÍ SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA, 
KOMBINOVANÁ DOPRAVA 

10.1 STAV INFRASTRUKTURY A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ZÁVADY 

Z hlediska nákladní dopravy je Ústí nad Labem v rámci České republiky důležitým 
a strategickým dopravním uzlem. Město leží na významném evropském koridoru TEN-T 

Orient/Východní Středomoří, který spojuje námořní rozhraní Severního, Baltského, Černého 
a Středozemního moře. Jde o IV. multimodální panevropský koridor.  

Říční, železniční i silniční část tohoto multimodálního koridoru probíhá přímo městem Ústí 
nad Labem. V rámci říční části se jedná o řeku Labe, v rámci železniční dopravy se jedná o celý 
železniční uzel Ústí nad Labem, resp. obvody železničních stanic Ústí nad Labem-Střekov, Ústí 
nad Labem západ a Ústí nad Labem sever, které tvoří široké dopravní prostory s rozlehlými 
kolejišti. Do uzlu se sbíhá několik železničních tratí 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem 

(pravobřežní železniční tah), 073 Ústí nad Labem-Střekov – Děčín, 090 Praha – Ústí nad Labem 
- Děčín, 130 Ústí nad Labem – Chomutov, 131 Ústí nad Labem – Bílina a je sem zaústěno 

i několik důležitých železničních vleček. V rámci silniční dopravy se jedná o dálnici D8. 

Územím města Ústí nad Labem tak prochází nejen veškerý tranzit nákladní dopravy 
dopravovaný po Labi, ale i veškerý tranzit dopravovaný po železnici z/do části SRN a severní 
Evropy a také velká většina tranzitu nákladní silniční dopravy dopravované směrem z/do části 
SRN a severní Evropy. Přes území města je tranzitní silniční nákladní doprava minimální. Drtivá 
většina nákladu směřuje po dálnici D8. V ústecké části Předlice, v bezprostřední blízkostí 
dálnice D8, se nachází několik logistických center přepravních společností (Předlická ul. a 
okolí). 

V rámci silniční nákladní dopravy však bylo na území města identifikováno několik problémů. 

Jedním z nich je i absence dostatečného počtu odstavných a parkovacích kapacit pro kamiony 
a kamionové soupravy na dálnici D8. Tato vozidla pak jezdí parkovat a odstavovat 
na komunikace na území města, kde pro to nejsou vhodné podmínky a tato doprava 
(bez zdroje a cíle na území města) je na území města nežádoucí. Problém odstavovaných 
a parkujících vozidel na komunikační síti města byl identifikován jako problém i na setkání 
se širokou veřejností. 

Plochy generující zvýšenou nákladní dopravu ve městě generují zejména tyto vyjmenované 
lokality: 

➢ Průmyslová zóna v Trmicích 

➢ Průmyslová zóna v Předlicích 

➢ Areál Spolchemie 

➢ Průmyslová zóna v Hrbovicích 
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➢ Průmyslová zóna v Úžíně 

➢ Obchodní zařízení v Trmicích a na ul. Žižkova 

➢ Areál kamenolomu v centru města 

➢ Průmyslová oblast v Krásném Březně, vč. multimodálního terminálu 

➢ Průmyslová zóna v Neštěmicích 

➢ Průmyslová zóna na Střekově 

 

10.2 MULTIMODÁLNÍ (KOMBINOVANÁ) DOPRAVA 

Centrem multimodální dopravy v Ústí nad Labem je veřejný nákladní terminál v městské části 
Krásné Březno. Jedná se o jeden z nejdůležitějších přístavů a terminálů v rámci celé České 
republiky. Terminál leží na říčním kilometru 764,65 – 761,09, na železnici je napojen pomocí 
dvojice vleček do žst. Ústí nad Labem sever a na komunikační síť města z několika míst 
v Přístavní ulici. Spravuje ho společnost T-Port spol. s r.o. a vlastníkem jsou České přístavy, a.s. 
Tento multimodální přepravní terminál má napojení na silniční i železniční síť i na řeku Labe. 
Tvoří ho dva přístavní bazény (Západní přístav a Východní přístav), kolejiště (vlečky), 
komunikace, manipulační plochy, kryté i nekryté sklady a další nezpevněné plochy.  

V terminálu lze překládat zboží z a na plavidla, silniční vozidla i železniční vagony (pomocí 
jeřábů a další manipulační techniky), překládat těžké kusy, skladovat sypké materiály apod., 
zajištěny jsou komplexní logistické služby vč. služeb celních a spedičních.  

V areálu terminálu se nachází i kontejnerové překladiště, které je provozované společností 
Metrans, a.s. V překladišti lze skladovat a překládat různé druhy kontejnerů mezi lodní, silniční 
i železniční dopravou.  

Dalším místem umožňujícím služby překladiště je veřejný přístav ve Vaňově. Přístav leží 
na říčním kilometru 768,97 – 767,82 a taktéž umožňuje překládku zboží z nákladní vodní 
dopravy na silniční vozidla či železniční vagony. V blízké minulosti zde byl realizován projekt 
k zajištění podmínek pro rozvoj, variabilitu a zkvalitňování služeb poskytovaných ve veřejném 
přístavu Ústí nad Labem – Vaňov, rozšíření možnosti překládky o kontejnery a nadrozměrné 
zboží, zlepšení efektivnosti provozu překládky s důrazem na zkvalitnění podmínek 
pro manipulaci s plavidly a překládaným materiálem. Přístav spravuje soukromá společnost 
Přístav Vaňov, spol. s r.o. 
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10.3 ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA 

Železniční nákladní doprava je přes uzel Ústí nad Labem velmi vysoce využívána. Do uzlu 
se sbíhá několik železničních tratí 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem (pravobřežní 
železniční tah), 073 Ústí nad Labem-Střekov – Děčín, 090 Praha – Ústí nad Labem - Děčín, 
130 Ústí nad Labem – Chomutov, 131 Ústí nad Labem – Bílina. Z pohledu nákladní železniční 
dopravy jsou zcela zásadní železniční tratě č. 072 a 073, po kterých jsou v současné době 
vedeny největší objemy nákladní dopravy. Další významnou železniční tratí je pro nákladní 
dopravu trať č. 090, která je součástí prvního tranzitního koridoru spojujícího Německo 
s Rakouskem a Slovenskem přes Českou republiku. 

Železniční plochy určené pro nákladní vlaky se na území města nacházejí v těsné blízkosti 
železničních stanic. Jedná se o rozlehlá kolejiště s několika až desítkami kolejí určených 
pro odstav, manipulaci a seřaďování. Jedná se o místa u železničních stanic: 

➢ Ústí nad Labem-Střekov 

➢ Ústí nad Labem západ 

➢ Prostor mezi stanicemi Ústí nad Labem hl. n. a Ústí nad Labem sever 

Několik vleček poté zaúsťuje do ústeckých železničních stanic: 

➢ Ústí nad Labem-Střekov 

o areál u Vítězné ul. 
o areál Setuza 

➢ Ústí nad Labem sever  
o Areál Tonaso 

o multimodální terminál 
➢ Ústí nad Labem západ 

o Spolchemie 

o Teplárna Trmice 

o Průmyslový areál Předlice 

o areál překladiště Vaňov 

➢ Trmice 

o Areál Teplárny Trmice 

Přes stanici Ústí nad Labem západ jsou vedeny zejména nákladní průběžné vlaky 
z/do severočeských elektráren a tepláren a ze/do severočeských hnědouhelných dolů. Kromě 
uhelných zásilek vozí průběžné nákladní vlaky také jiné komodity, typicky písky do skláren, 
chemické suroviny či vápenec do chemiček. Uzlem projíždějí také kontejnerové vlaky 
z námořních přístavů. Přes ústecký železniční uzel tranzituje také velké množství nákladních 
expresů v trase do/z Německa.  
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Železniční nákladní dopravu provozuje v České republice několik desítek dopravců, není proto 
možné získat přesné informace o intenzitách, množstvích a komoditách převážených 
nákladními vlaky. 

Veřejně dostupná jsou pouze data o přidělených dopravních cestách nákladním vlakům 
na jednotlivých tratích, které lze vyčíst z grafikonů pro nákladní dopravu. Číselně tak lze tedy 

vyjádřit maximální možný počet nákladních vlaků, které územím mohou projet v rámci 1 dne 
(tj. 24 hodin). Data však neobsahují informace o skutečném využití této dopravní cesty, ani 
o případné délce skutečně odjetého nákladního vlaku a jeho nákladu. 

 

10.4 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

 Existence IV. panevropského multimodálního koridoru na území města 

 Možnost snadné kombinace nákladní silniční, železniční a lodní dopravy 

 Existence multimodálních překladišť (vodní × železniční × silniční) a několika 
přístavů 

 Napojení hlavních zdrojů nákladní dopravy na železniční i silniční síť 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Silná tranzitní silniční nákladní doprava 

 Nestabilní plavební podmínky na Labi pro kombinovanou dopravu 

 Neexistující parkoviště pro nákladní vozidla na území města, množství nákladních 
vozidel parkujících po městě 

 Umístění výrobních a skladovacích kapacit v centrální oblasti města 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Optimalizace dopravních toků nákladní dopravy 

 Vytvoření logistických řešení šetrnějších k obyvatelům města 

 

HROZBY 

 Nedostatek vůle k řešení problematiky nákladní dopravy 

 Kolísavost klimatických podmínek, nestabilita vodní hladiny Labe  
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11  LETECKÁ DOPRAVA 

11.1 STAV INFRASTRUKTURY A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Ve městě Ústi nad Labem se nachází neveřejné vnitrostátní letiště Ústí nad Labem (kód letiště 
LKUL) s nezpevněnou přistávací drahou. Využíváno je především zdejším Aeroklubem 
pro privátní neveřejné lety s malými letadly. Jde o sportovní letiště s celoročním provozem. 
Využito může být letadly o celkové maximální hmotnosti 6 tun. 

Letiště je umístěno v severozápadní části města, mezi zastavěnou oblastí, resp. průmyslovou 
oblastí a dálnicí D8.  

 

Obrázek 28 Umístění Letiště Ústí nad Labem v mapě (zdroj: mapy.cz) 

  



Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.  111
   

 

Vzlety i přistání na letišti jsou prováděny primárně z jihozápadního směru (tj. přistání na RWY 
05 a vzlet z RWY 23). V opačném případě musí být vzlety a přistání prováděny tak, aby letadla 

nepřelétala nad zástavbou obcí Bánov, Strážky, Skorotice a Habrovice.  

 

Obrázek 29 Schéma letiště Ústí nad Labem (zdroj: mapy.cz) 

Tyto faktory jsou zároveň limitující pro rozvoj letiště, přibližovací prostor je na jedná straně 
limitován zástavbou, na straně druhé pak reliéfem – Jedlovou horou, díky níž je přibližovací 
prostor stočen do oblouku. Z těchto důvodů se předpokládá funkčnost a využití letiště 
ve stávajících možnostech a další rozvoj letiště se nepředpokládá. 

Letiště je na komunikační síť napojeno pomocí účelové komunikace, odpojující se od silnice 
I/30 v ulici Havířská. V místě letiště se nenachází oficiální parkovací kapacity, ani žádné služby. 
Zázemí letiště je tvořeno několika menšími hangáry pro odstav letadel a provozní budovou. 

 

11.2 DOSTUPNOST ÚZEMÍ 
Dalšími místy v rámci letecké dopravy pro přistání jsou dva heliporty v areálu Masarykovy 
nemocnice určené primárně pro vrtulníky letecké záchranné služby. 

V Ústeckem kraji se nachází i několik dalších menších letišť či heliportů, všechny jsou však 
určené pouze pro soukromé létaní.  
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V relativně rychlé časové dostupnosti se však nachází několik mezinárodních letišť. Vybraná 
mezinárodní letiště ve vzdálenosti do 300 km jsou uvedeny v následující tabulce:  

Tabulka 13 Dostupnost vybraných mezinárodních letišť z Ústí nad Labem 

Letiště 
Kód letiště 

[ICAO/IATA] 

Vzdálenost 
od centra 

Ústí 
nad Labem 

[km] 

Jízdní 
doba 

autem 

[hod.] 

Jízdní 
doba 

veřejnou 
dopravou 

[hod.] 

Počet 
odbavených 

cestujících za rok 
2017 

Praha  LKPR/PRG 70 1:00 1:50 15 415 001 

Karlovy Vary LKKV/KLV 130 1:50 2:30 21 404 

Pardubice LKPD/PED 190 1:50 3:00 88 490 

Drážďany EDDC/DRS 80 1:00 2:00 1 709 277 

Lipsko/Halle EDDP/LEJ 175 1:40 3:10 2 365 141 

Berlín Tegel EDDT/TXL 270 2:50 3:50 20 455 278 

Berlin Schönefeld EDDB/SXF 260 2:30 4:00 12 900 000 

Berlin 

Brandenburg 
EDDB/BER 240 2:30 4:00 33 326 000 

Wroclaw EPWR/WRO 270 3:10 6:30 2 855 071 

 

Z tabulky je zřejmé, že nejvýhodnější spojení má město Ústi nad Labem s letištěm Václava 
Havla Praha a letištěm v německých Drážďanech. Obě letiště jsou časově shodně dostupná jak 

individuální automobilovou dopravou, tak veřejnou hromadnou dopravou. 
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12  LODNÍ DOPRAVA 

12.1 STAV INFRASTRUKTURY A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Vodní doprava je ve městě Ústí nad Labem zajištěna prostřednictvím řeky Labe. Labe je 
významnou dopravní cestou nejen pro samotné Ústí nad Labem, ale i pro Českou republiku. 
Významná je zejména tím, že je prohlášena za mezinárodní vodní cestu se svobodným 
přístupem plavidel všech národností. Jde o svobodnou spojnici s mořem a prostřednictvím 
jejích mezinárodních vod prakticky s celým světem. Díky tomu je možné zboží vyvážet nebo 
dovážet do České republiky nezatížené o clo a jiné poplatky provozních zemí. 

Řeka Labe a přístavy v Ústí nad Labem jsou taktéž součástí významného evropského TEN-T 

koridoru Orient/Východní Středomoří, který spojuje námořní rozhraní Severního, Baltského, 
Černého a Středozemního moře, optimalizuje využívání přístavů a souvisejících námořních 
tras. Jde o IV. panevropský multimodální koridor. 

 

 

Obrázek 30 IV. TEN-T koridor Orient/Východní Středomoří (zdroj: © European Commission – DG MOVE – 2018) 

 

Mimo spojení České republiky s mořem zajišťuje Labe také spojení významných českých 
a německých měst, resp. přístavů. Nejvýznamnější z nich je přístav v Hamburku. I když jde 
o říční přístav, přístup do něj mají i námořní lodě. Nejen díky Labi, ale i jeho přítokům 

a kanálům na TEN-T koridoru, lze hovořit o spojení s dalšími významnými německými městy. 
Těmi jsou Magdeburg, Hannover, Brémy, Braunschweig, Drážďany. V České republice jde 
zejména o města Ústí nad Labem, Mělník, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Pardubice 

a díky Vltavě jde také o hlavní město Prahu. 
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Obrázek 31 Přehledová mapa Labsko-Vltavské vodní cesty (zdroj: LAVDiS) 

 

Důležité je zmínit, že vodní doprava na Labi je zcela závislá na splavnosti řeky v úseku z Ústí 
nad Labem ke státní hranici s Německem, která úzce souvisí s klimatickými a hydrologickými 
podmínkami. Nedostatečná výška hladiny řeky pravidelně způsobuje zastavení plaveb, a to 

v posledních letech nejen v letních měsících, což velmi negativně působí nejen na ekonomiku 
místního regionu, ale i samotné České republiky. Toto zastavení plaveb také negativně působí 
na dopravu, kdy následně roste cena za přepravu v železniční a silniční dopravě. Samotná 
vodní doprava vytváří nejmenší externality oproti silniční nebo železniční dopravě, a proto 
můžeme tvrdit, že zastavení plavby ve výsledku daleko více zatěžuje životní prostředí jako 

plavba samotná. Jde například o hlučnost pro místní obyvatele, která je nesrovnatelná mezi 
železniční a vodní dopravou. Při zastavení plavby je nutné větší objemy zboží přepravovat 
v noci, jelikož je daná železniční trať v průběhu dne silně vytížená osobní dopravou. Vodní 
doprava má také významný vliv na zaměstnanost v regionu, který je již historicky navázán na 
vodní dopravu. V posledních letech lze pozorovat stále delší a významnější přerušení plaveb, 

což způsobuje nemalé problémy, ať už dopravní nebo ekonomické a také zhoršuje životní 
prostředí.  

Důsledek těchto problémů můžeme vidět na grafu, kde je kvartálně zobrazena přeprava zboží 
v rámci dovozu a vývozu do České republiky. Přeshraniční přeprava na ostatních českých 
řekách je zanedbatelná, proto je možné tvrdit, že hodnoty uvedené v grafu představují 
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zejména výměnu zboží po Labi. Z grafu na následujícím obrázku je viditelné, jak v posledních 
letech výrazně klesá přeshraniční výměna zboží za využití lodní dopravy. 

 

Obrázek 32 Dovoz a vývoz zboží pomocí vodní dopravy za poslední období (zdroj: RHDHV, zdroj dat ČSÚ) 

 

Na území města se nachází zdymadlo Střekov, nazývané též Masarykovo zdymadlo, vystavěné 
v letech 1924 až 1936. Nachází se přímo pod hradem Střekov na říčním kilometru 767,48. 
Součástí zdymadla je vodní elektrárna, kde jsou instalovány tři vertikální Kaplanovy turbíny o 
celkovém výkonu 19,5 MW. Avšak kvůli nedokončeným pobřežním komunikacím dovoluje 
provozní řád vzdutí na 141,8 m n. m. a ze stejného důvodu byl snížen spád na 7 metrů a výkon 
na 3×5 MW. Součástí zdymadla je rybí přechod komůrkového typu. Plavbě slouží dvě plavební 
komory, malá o rozměrech 2 × 82,5 m × 13 m a velká o rozměrech 170 m × 24 m.  

Na území města se nachází několik osobních i nákladních přístavů. V případě nákladních 
přístavů se jedná o přístavy: 

• Ústí nad Labem – Krásné Březno (veřejný přístav) 
o překladiště na řece 

o Ústřední (Východní) přístav (bazén) 
o Západní přístav (bazén) 

• Ústí nad Labem – Vaňov (veřejný přístav) 
o překladiště na řece 

• Ústí nad Labem-Větruše (t. č. bez využití) 
o překladiště na řece 
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Přístav v Krásném Březně patří k nejvýznamnějším přístavům v rámci celé ČR. Přístav 
provozuje společnost T-PORT, spol. s r. o., České přístavy, a.s. Celý areál se nachází na říčním 
kilometru 761,20 až 763,87 a zabírá plochu až 31,5 ha a vodní plocha bazénu je 6 ha. Přístav 
je třímodální, umožňuje překládat z/na plavidla, silniční vozidla nebo železniční vagóny. Je 

možné překládat různé komodity – paletizované zboží, sypké substráty (agroprodukty nebo 

nerosty), tyčovou ocel, svitky, kusové zboží, těžké kusy výrobků apod.). Tento přístav rovněž 
nabízí skladování sypkých substrátů, pronájem zpevněné i nezpevněné plochy, sklady, 

kanceláře, ale také celní a spediční služby. 

Druhým důležitým přístavem na území města je Veřejný přístav Ústí nad Labem – Vaňov. 
Přístav je napojen na železniční vlečku. Využíván je zejména na překládku písků a sypkých 
substrátů. V letech 2009 až 2010 zdě proběhla rekonstrukce přístavní zdi. 

Přístaviště určené pro osobní dopravu na území města: 

• Přístaviště Ústí n. L. – centrum 

• Přístaviště Ústí nad Labem – Vaňov 

• Přístaviště Camp Brná 

• Přístaviště Církvice 

• Přístavní mola pro přívoz Vaňov – Brná  
• Přístavní mola pro přívoz Církvice – Dolní Zálezly 

• Přístavní mola pro přívoz Svádov – Neštěmice 

 

12.2 ROZHODUJÍCÍ PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI A SLUŽBY 

Na území města Ústí nad Labem jsou provozovány 3 přívozy. Jde o menší plavidla určená 
k přepravě chodců a cyklistů, případně malých motocyklů. Provozovány jsou tyto 3 přívozy 

(z toho pouze 2 pravidelně ve vybraných obdobích):  

• přívoz Svádov – Neštěmice 

• přívoz Církvice – Dolní Zálezly 

• přívoz Vaňov – Brná (pouze na objednání) 

 

Přívoz Neštěmice – Svádov pluje bez jízdního řádu denně od 10:00 do 18:00 (v letním režimu 
od 9:00 do 20:00), jen je třeba dát převozníkovi signál. Jezdí mezi Veslařskou ulicí v městské 
části Neštěmice a Labskou ulicí v městské části Svádov. Přívoz mezi obcí Dolní Zálezly 
a městskou částí Církvice jezdí pouze v letních měsících červenec a srpen (denně), v červnu 
a září o víkendech nebo jiné dny na zavolání. Občasný přívoz na zavolání mezi městskou částí 
Vaňov a koupalištěm Brná zabezpečuje výletní loď. Přívozy mají kapacitu 10 až 12 cestujících. 
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Přívozy nejsou součástí integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje. Na přívozech platí 
přepravné vyhlášené provozovatelem. 

Ústí nad Labem obsluhují také pravidelné lodní linky 901 a 902, které patří pod Dopravu 
Ústeckého kraje (DÚK), včetně tarifu. Zabezpečuje ji Labská plavební společnost, s.r.o. 
Z výchozího přístavu Ústí nad Labem linka 901 představuje plavbu proti proudu směrem 
na Litoměřice, linka 902 představuje plavbu po proudu Labe směrem na Děčín. 

V měsících duben až listopad pluje linka 901 o víkendech a svátcích. Od června do srpna také 
v pátek a v letních měsících i ve středu a čtvrtek. Obvykle pluje po trase Ústí nad Labem, 
centrum – Ústí nad Labem, Vaňov – Dolní Zálezly – Libochovany – Velké Žernoseky – Lovosice 

– Litoměřice. Platí zde podmínka, že vodní stav v Ústí nad Labem musí být vyšší než 180 cm, 
jinak je v úseku mezi centrem a Vaňovem zajištěna náhradní doprava. O sobotách během 
letních měsíců má tato linka pozměněnou trasu, a to tak, že některé zastávky vynechá, ale 
z Litoměřic pokračuje přes Nučnice a Libotenice až do Roudnice nad Labem. Tato linka má také 
mnoho mimořádných individuálních plaveb, zejména v červnu a září. 

Linka 902 pluje po trase Ústí nad Labem – Děčín – Dolní Žleb – Hřensko (– Bad Schandau). Pluje 

mimo letní měsíce, protože je ještě silněji vázána na dostatečnou výšku vodní hladiny, která je 
v úseku směrem ke státní hranici s Německem často nedostatečná. Jezdí obvykle o víkendech 
a státních svátcích. 
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13  ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU, INFORMAČNÍ 
A TELEMATICKÉ SYSTÉMY 

V současné době je využití informačních a telematických systémů (ITS), organizace, funkční 
a efektivní řízení dopravních proudů ve městě zcela nezbytnou součástí městské mobility. 
Pro efektivní řízení a organizaci dopravy se na území města využívá několika systémů. 
V několika případech jsou však již tyto systémy přežité a je potřeba je modernizovat a rozvíjet 
dle současných trendů. Mezi funkční a moderní informační systémy lze v současnosti zařadit 
pouze systém inteligentních zastávkových označníků na vybraných zastávkách hromadné 
dopravy v centru města.  

 

13.1 STAV INFRASTRUKTURY A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Řízení provozu pomocí světelných signalizačních zařízení (SSZ) 

Světelná signalizační zařízení se používají zejména na vytížených křižovatkách na celém území 
města, příp. na místech, kde je potřeba světelně řídit přechod pro chodce. Systém světelně 

řízených křižovatek je vybaven technologiemi umožňujícími vizuální dohled a sběr dopravních 
dat (pomocí indukčních smyček). Všechny světelně řízené křižovatky tak umožňují dynamické 
řízení provozu v závislosti na dopravních intenzitách a dopravní situaci. Součástí je i kamerový 
dohled nad křižovatkami, který je přenášen do dohledového centra SSZ. Světelně řízené 
křižovatky dále umožňují na vybraných místech preferenci vozidel IZS, které si dokáží 
nárokovat volno v průjezdním směru pomocí dálkového ovladače. 

Vzájemně jsou světelně řízené křižovatky koordinovány pouze částečně. 

Proměnná dopravní značení 

Proměnná dopravní značení jsou na území města zastoupena minimálně (pomineme-li 

systémy na dálnici D8). Využívají se v současné době pouze na silnicích I/30 a I/62 

nacházejících se po levém břehu Labe. Proměnná dopravní značení se využívají k řízení a 
organizaci provozu při zatopení silnice a aktivaci protipovodňové vany. V případě těchto 
proměnných dopravních značení se nejedná o světelné informační inteligentní prvky, ale 

pouze o proměnné svislé dopravní značení (se dvěma předem nastavenými stavy). 
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13.2 PREFERENCE VOZIDEL HROMADNÉ DOPRAVY 

Preference vozidel hromadné dopravy na komunikační síti města je důležitou součástí celého 
systému hromadné dopravy osob. Preferencí vozidel se rozumí jejich upřednostňování jak 
v dopravním proudu, tak na světelně řízených křižovatkách, a to za podpory dispečerského 
dohledu a informačního systému pro cestující. 

Preferencí vozidel v dopravním proudu se rozumí regulační opatření na komunikacích, která 
umožní vybraným skupinám vozidel upřednostnění před ostatními. Jde zejména o vyhrazení 
jízdního pruhu pomocí SDZ, VDZ či dalších opatření (tzv. buspruhy). Možnost vjezdu 
do vyhrazeného jízdního pruhu pak mají obvykle pouze vozidla hromadné dopravy, vozidla IZS, 

příp. další vozidla udržitelných forem dopravy, jako jsou vozidla taxi, vozidla caresharingu nebo 
motocykly a jízdní kola. Vyhrazené jízdní pruhy umožňují těmto vozidlům volný průjezd, nejsou 
omezováni ostatními účastníky silničního provozu a mají významný vliv na přesný, plynulý 
a rychlejší pohyb vozidel po komunikační síti. 

Preferencí vozidel na křižovatkách se rozumí upřednostnění jízdy vybraných skupin vozidel 
na světelně řízených křižovatkách pomocí dynamického řízení, pomocí koordinace 

jednotlivých SSZ, nebo pomocí dalších dopravně telematických systémů. Preference na SSZ 
se dělí do několika skupin, absolutní preference přiřazuje dopravnímu prostředku volno vždy, 
podmíněná preference poté přiřazuje volno s ohledem na potřeby ostatních účastníků 
silničního provozu. V současnosti je vhodné využívat preferenci na SSZ v kombinaci s dopravně 
telematickými systémy. 

V Ústí nad Labem v současnosti existuje pouze jediná světelně řízená křižovatka preferující 
vozidla MHD, resp. pouze trolejbusy. Jedná se o křižovatku se SSZ Sociální péče × Mezní, kde 

jsou na trolejovém vedení nainstalovány trolejové detektory, pomocí nichž se detekuje 
přijíždějící trolejbus a křižovatka mu umožní průjezd bez zdržení. 

V současné době je míra preference vozidel hromadné dopravy zcela nedostatečná, je 

potřebné a žádoucí preferovat všechna vozidla MHD (ale i vozidla DÚK) na všech světelně 
řízených křižovatkách ve městě a na vybraných místech i pomocí vyhrazených jízdních pruhů 
či změnou organizace dopravy.  

 

13.3 INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO CESTUJÍCÍ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ 

Na vybraných zastávkách, zejména v centru města, jsou osazeny inteligentní zastávkové 
označníky. Tyto označníky obsahují elektronickou informační tabuli, která zobrazuje nejbližší 
odjezdy spojů MHD i DÚK, jejich cílovou stanici a případné zpoždění. Na elektronických 
tabulích je také možné zobrazit provozní informace. Data jsou získávána z dispečinku 
dopravního podniku a dispečinku krajského IDS. 
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Reálné informace o spojích MHD jsou v současné době předávány pouze do těchto několika 
inteligentních zastávkových označníků. Mimo tyto zastávky se tak aktuální informace o MHD 
cestující nedozví. V současné době je však žádoucí předávat informace o aktuálním provozu 
i do dalších platforem, např. do webových či mobilních aplikací, do vyhledávačů spojení apod.  

 

13.4 INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO OBČANA POSKYTUJÍCÍ INFORMACE 
O DOPRAVĚ 

V rámci informačních systémů pro občany, poskytující informace o dopravě, jsou v současnosti 
občané odkázáni pouze na webové či mobilní aplikace na republikové úrovni. Různé webové 
či mobilní aplikace poskytují různé informační služby, od komplexních informací o všech 
dopravních módech po informace zaměřené pouze na určitý dopravní mód (železniční 
doprava, veřejná doprava, situace na komunikacích apod.).  

Tyto služby poskytují i lokální informace, zejména o dopravních situacích na silnicích 
a dálnicích, informace o uzavírkách a změnách v dopravě, informace o veřejné dopravě apod. 
Vybrané aplikace umožňují dohled nad reálnou aktuální dopravní informací. Jediným módem, 
kde nejsou v současnosti dostupná veřejně data o aktuálním provozu, je městská hromadná 
doprava, kde jsou data veřejnosti poskytována pouze na několika vybraných zastávkách 
v centru města Ústí nad Labem. 

 

13.5 DISPEČERSKÁ ŘÍZENÍ, DISPEČINKY A KOORDINACE ČINNOSTÍ 
Doprava a různé dopravní módy na území města jsou řízeny separátně pro každý dopravní 
mód, přičemž tyto systémy nejsou vzájemně propojeny a koordinovány. Každý separátní 
systém si sbírá dopravní data a informace pouze ve své oblasti, která přímo souvisí s jejich 

činností (řízení dopravy, řízení MHD, řízení systému DÚK, servis a údržba zařízení, údržba 
komunikací apod.). K předávání dopravních dat mezi jednotlivými subjekty nedochází, 
příp. dochází velmi omezeně. 

Dispečink dopravního podniku 

Dispečink dopravního podniku dohlíží na jím provozovaná vozidla. Dispečink má informace 
o aktuální poloze každého spoje a o jejich pohybu v síti MHD, o míře jejich zpoždění apod. 
Informace jsou částečně přenášeny na vybrané zastávky vybavené inteligentními tabulemi. 

Na dispečink jsou napojeni i řidiči vozidel, může zde docházet k oboustranné radiové 
komunikaci a k předávání nejaktuálnějších provozních problémů přímo z provozu. Sbíraná 
data o polohách a zpožděních mohou následně sloužit k různým analýzám provozních 
parametrů. Aktuální provozní data je vhodné předávat dalším platformám, 



Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.  121
   

 

zejm. do vyhledávačů spojení či dalších webových a mobilních aplikací pracujícími 
s informacemi o dopravě (viz příklad z DÚK v následujícím odstavci). 

Dispečink IDS Doprava Ústeckého kraje 

V dohledné době bude spuštěn provoz dispečinku Dopravy Ústeckého kraje, který bude 
dohlížet nad železničními a autobusovými spoji spadajícími pod tento IDS. Úkolem dispečinku 
bude řešit mimořádné události v síti, zajišťovat návaznosti jednotlivých spojů, informovat 

cestující o spojích či aktuálních problémech. 

Již v současné době jsou veřejně předávány aktuální informace o spojích do webových 
a mobilních aplikací, vč. vyhledávačů v jízdních řádech. Ve vyhledávačích je tak u každého 
spoje možnost vidět např. jeho aktuální zpoždění. Informace jsou veřejně poskytovány 
i v rámci webových stránek https://provoz.dopravauk.cz či https://tabule.dopravauk.cz, kde 

lze v mapě vyhledat všechny aktuálně jedoucí spoje DÚK či si vyhledat nejbližší odjezdy 
z jakékoli zastávky. 

Dispečink údržby místních komunikací 

Dispečink údržby komunikací zajišťuje zejména v zimních měsících dohled nad sjízdností 
místních komunikací a průtahů městem. Data jsou částečně předávána do národních 
informačních center/platforem. 

Dohled nad křižovatkami se SSZ 

Dohled nad křižovatkami se SSZ zajišťuje soukromá společnost NTD Group. Dohledové 
centrum disponuje daty o intenzitách dopravního toku na jednotlivých křižovatkách 
a křižovatkových ramenech, informacemi z dohledových kamer a daty z řadičů SZZ 
informujících o jejich stavu a poruchách. 

Dispečink městské policie 

Městská policie dohlíží na dění ve městě pomocí městského kamerového systému s několika 

desítkami stanovišť. Výstup z kamerového systému není v současné době možné použít 
pro dopravní účely a slouží pouze pro městskou policii v rámci jejich bezpečnostních 
a preventivních aktivit. 

 

Zřízením vyšší organizační jednotky, např. centrálního dispečerského aparátu, který by sbíral 
a sdružoval data od jednotlivých správců, by mohlo dojít k efektivnímu propojení všech 
dopravních módů v reálném čase a k možnosti efektivního a účelného řízení dopravy 
na území města. 

  

http://www.provoz.dopravauk.cz/
https://tabule.dopravauk.cz/
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13.6 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

 Existence informačních systémů v MHD, elektronické inteligentní displeje 
na zastávkách 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Téměř žádná preference veřejné hromadné dopravy před ostatní motorovou 
dopravou 

 Absence inteligentních dopravních systémů, řízení dopravy 

 Nekoordinace světelných plánů křižovatek na průtahu městem 

 Roztříštěnost správců inteligentních dopravních služeb mezi jednotlivé správce, 
absence sdílení a výměny dat 

 Absence předávání aktuálních informací o spojích MHD do webových či mobilních 
aplikací 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Rozvoj elektronických inteligentních displejů na další zastávky ve městě 

 Rozvoj informačních systémů MHD (sdílení aktuální polohy vozidel apod.) 
 Koordinace světelných plánů křižovatek ve městě (vytvoření zelených vln) 
 Rozvoj světelně signalizovaných křižovatek 

 Vybudování preferenčních opatření pro vozidla HD (na světelných signalizačních 
zařízeních, na silniční síti) 

 Vybudování inteligentního dopravního systému, řízení dopravy, řídícího centra 

apod. 

 Moderní inteligentní prvky v dopravě v klidu (navádějí na parkoviště, sdílení volné 
kapacity) 

 

HROZBY 

 Slabá podpora pro řešení inteligentního řízení dopravy a zavádění inteligentních 
dopravních systémů a služeb 

 Nedostatek finančních prostředků 

 Neochota či neshoda mezi jednotlivými správci či partnery na jednotném řešení 
v rámci celého města 
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14  BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 

14.1 DOPRAVNÍ NEHODY OBECNĚ 

Policie ČR eviduje dopravní nehody na pozemních komunikacích, které jí ze zákona přísluší 
vyšetřovat2. V letech 2006-2008 nebylo nutné přivolat Policii ČR k nehodám do 50 tis. Kč 
a bez zranění, v letech 2009-2017 nebylo nutné přivolat Policii ČR k nehodám do 100 tis. Kč 
a bez zranění. Proto není celkový roční počet nehod v těchto dvou obdobích srovnatelný. 
Následky na zdraví jsou ze stavu do 24 hodin po nehodě. Podíl úmrtí do 24 hodin na celkovém 
počtu úmrtí z dopravních nehod je udáván 94 % za ČR v roce 2010. Nehody eviduje Policie ČR 
a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a společností CDV, v.v.i. funguje Geografický 
informační systém Jednotná dopravní vektorová mapa. V tomto systému jsou dopravní 
nehody pomocí webové aplikace statisticky vyhodnocovány, a to pro jakoukoli lokalitu v rámci 
České republiky. Nehody jsou zároveň zaznamenávány graficky do mapy. Webová aplikace 
funguje na webové adrese www.jdvm.cz. Z této aplikace byla čerpána data, která jsou v této 
kapitole detailněji rozebrána. 

 

Za 11 let bylo v Ústí nad Labem zaznamenáno 13 507 nehod, z toho: 

• 51 skončilo smrtí 
• 202 těžkým zraněním 

• 1 911 lehkým zraněním.  

 

Přehled nehod v Ústí nad Labem v jednotlivých letech 2007 až 2017 udává následující tabulka. 

  

 
2 Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláška 32/2001 Sb. o evidenci 
dopravních nehod 

http://www.jdvm.cz/
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Tabulka 14 Přehled nehod v Ústí nad Labem mezi lety 2007 a 2017 a jejich závažnost (zdroj: RHDHV, zdroj dat jdvm.cz) 

rok smrt 

s těžkým 

zraněním 

s lehkým 

zraněním 

s hmotnou 

škodou 

závažnost 
nehmotných škod 

(Reinhold 130, 70, 5) 

2007 9 29 126 1 812 23,4 

2008 5 23 182 1 561 15,1 

2009 4 24 188 1 009 14,5 

2010 7 8 167 872 12,7 

2011 5 23 160 950 16,3 

2012 3 21 145 1 029 15,3 

2013 5 15 158 1 113 14,0 

2014 2 11 192 1 127 9,7 

2015 2 18 218 1 322 11,0 

2016 5 14 193 1 376 12,2 

2017 6 16 182 1 336 12,6 

Celkem 51 202 1 911 13 507  

 

Na grafu na následujícím obrázku jsou pak nehody zobrazeny graficky dle závažnosti 
a pro jednotlivé roky. 

 

Obrázek 33 Přehled nehod u Ústí nad Labem mezi lety 2007 a 2017 a jejich závažnost (zdroj: RHDHV, zdroj dat jdvm.cz) 
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Závažnost dle Reinholda3 je průměr bodového hodnocení následků nehod, kdy smrtelná 
nehoda získá 130 bodů, nehoda nejvýše s těžkým zraněním 70 a nehoda nejvýše s lehkým 
zraněním 5 bodů, tedy čím vyšší číslo, tím tragičtější následky. Trend závažnosti lze z grafu 

regresní křivkou interpretovat jako dříve klesající, poslední roky stagnující. s velkou mírou 
nejistoty vzhledem k variabilitě hodnot.  

Polovina smrtelných nehod byla mezi vozidly nebo vozidlem a pevnou překážkou, druhá 
polovina byla srážka s chodcem. Smrtelné nehody byly lokalizovány v těchto lokalitách: 

• 14× na silnici I/30, 
• 6× na silnici I/60, 
• 6× na silnici II/261, 
• 3× na dálnici D8 mezi sjezdy 74 a 80 km, 

• 2× na silnici II/613, 
• 1× na silnici II/258, 
• 1× na silnici II/253, 
• 2× na silnicích III. třídy, 
• 16× na místních komunikacích. 

 

Obecná lokalizace smrtelných a těžkých nehod je na sběrné komunikace, kde jsou vyšší reálné, 

případně i povolené, rychlosti vozidel a vyšší intenzity dopravy. Avšak třetina nehod se stala 

na komunikacích místních. 

Následky nehodovosti lze také hodnotit metodikou celospolečenských ekonomických ztrát 
z dopravní nehodovosti4 (CDV 2010), kdy jsou hodnoceny náklady na zásah IZS, zdravotní péče, 
hmotná škoda, soudy, ztráta na produkci, sociální výdaje. Smrtelnou nehodu lze pak vyjádřit 
finanční částkou 19,4 mil. Kč, těžké zranění částkou 5,1 mil. Kč, lehké zranění částkou 0,7 mil. 

Kč a nehodu jen s hmotnými následky částkou 0,4 mil. Kč v cenách roku 2016. Přepočtem je 

tak možno následky nehodovosti v Ústí nad Labem za období let 2007 až 2017 vyčíslit 
na cca 8,2 miliard Kč. 

Z prostorového uspořádání všech nehod vyplývá jejich soustředění do prostoru křižovatek 
silnic v centrální a severní části města a silnice I/30. Jedná se zejména o tato místa: 

• křižovatka napojení II/613 a I/30 (Žižkova × Přístavní) a předchozí okružní křižovatka 
na II/613 (Žižkova × U Trati) – dopravní uzel u centra města, 

• křižovatky I/30, I/60 a II/613 (ul. Předmostí, Přístavní, Velká Hradební), 
• křižovatky na severní části tahu I/30 (na Severní Terase), 
• křižovatka Klišská × Londýnská, 

 
3 Frič J., Vliv úprav organizace silničního provozu v intravilánu na bezpečnost a plynulost dopravy. 
Disertační práce. Ostrava 2009. 
4 Daňková A., Metodika výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích, CDV 2010, 
http://www.lss.fd.cvut.cz/Members/langr/uaemka/metodika-vypoctu-ztrat/at_download/file 

http://www.lss.fd.cvut.cz/Members/langr/uaemka/metodika-vypoctu-ztrat/at_download/file
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• křižovatka Masarykova × Londýnská, Masarykova × Pařížská, 
• křižovatky na ulici Velká Hradební. 

 

14.2 DOPRAVNÍ NEHODY S NEMOTOROVÝMI ÚČASTNÍKY  

Chodci tvoří podíl na nehodách 4 %, avšak podíl na zraněních včetně smrti se pohybuje okolo 

30 až 50 % všech případů. Tyto podíly až dvojnásobně překračují celorepublikové průměry 
v úmrtích a těžkých zraněních. Zároveň naznačují, na jakou skupinu účastníků provozu 
se zaměřit, zejména budováním kvalitní a bezpečné dopravní infrastruktury. 

Následující tabulka udává podíly nehod nemotorových účastníků silničního provozu v Ústí nad 
Labem za období let 2007 až 2017. 

Podíl nehod nemotorových účastníků, Ústí n/L. 2007-2017: 

Tabulka 15 Podíl nehod nemotorových účastníků v Ústí nad Labem za období let 2007 až 2017 (zdroj: RHDHV, zdroj dat 
jdvm.cz) 

absolutní počet 
smrt 

těžké 
zranění 

lehké 
zranění 

hmotná 
škoda celkem 

      
vše 51 202 1 911 13 507 15 671 

z toho s účastí 
chodců 25 94 532 23 674 

z toho s účastí 
cyklistů 

0 20 147 33 
200 

 
    

 
relativní podíl      
vše 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

z toho s účastí 
chodců 49 % 47 % 28 % 0 % 4 % 

z toho s účastí 
cyklistů 0 % 10 % 8 % 0 % 1 % 

podíl chodců a 
cyklistů celkem 49 % 56 % 36 % 0 % 6 % 

 

Pro porovnání uvádí následující tabulka podíl nehod nemotorových účastníků silničního 
provozu pro celou ČR v roce 2015.   
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Tabulka 16 Podíl nehod nemotorových účastníků v rámci celé ČR v roce 2015 (zdroj: Ročenka nehodovosti 2015, analýza 
RHDHV) 

absolutní počet smrt 

těžké 
zranění lehké zranění 

hmotná 
škoda celkem 

      
vše 601 2 202 18 758 71 506 93 067 

z toho s účastí 
chodců 

128 527 2 622 268 3 545 

z toho s účastí 
cyklistů 

67 397 3 186 459 4 109 

 
    

 
relativní podíl      
vše 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

z toho s účastí 
chodců 21 % 24 % 14 % 0 % 4 % 

z toho s účastí 
cyklistů 11 % 18 % 17 % 1 % 6 % 

podíl chodců a 
cyklistů celkem 32 % 42 % 31 % 1 % 11 % 

 

14.2.1 Nehody s účastí cyklistů 

Za 11 let (mezi lety 2007 a 2017) bylo v Ústí zaznamenáno 200 nehod s účastí cyklistů (1 % 
ze všech nehod), z toho: 

• 0 skončilo smrtí (0 % ze všech smrtelných nehod), 
• 20 těžkým zraněním (10 % ze všech těžkých nehod)  
• a 147 lehkým zraněním (8 % ze všech lehkých nehod). 

 

Z celkového počtu 200 nehod cyklistů v Ústí nad Labem bylo: 

• 147 (72 %) střety s motorovými vozidly, 
• 42 (21 %) nehody jednoho účastníka-cyklisty (samonehoda), 

• 3 (1 %) střety mezi dvěma cyklisty, 
• 11 (5 %) střety s chodci. 

 

Grafické vyjádření podílů druhů nehod cyklistů je zobrazeno na následujícím obrázku. 
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Obrázek 34 Druh nehod s účastí cyklistů v Ústí nad Labem v letech 2007 až 2017 (zdroj: RHDHV, zdroj dat jdvm.cz) 

 

V následující tabulce jsou prezentovány nehody cyklistů dle jejich zavinění. 

Tabulka 17 Nehody cyklistů dle závažnosti v letech 2007 až 2017 (zdroj: RHDHV, zdroj dat jdvm.cz) 

  

počet 
nehod smrt 

těžké 
zranění 

lehké 
zranění 

hmotná 
škoda 

střet s motorovým 
vozidlem 147 0 17 100 30 

samonehoda 42 0 3 37 2 

střet cyklistů 3 0 1 2 0 

střet s chodcem 11 0 0 10 1 

 

střet s motorovým 
vozidlem

72%

samonehoda

21%

střet cyklistů
2%

střet s chodcem
5%

Druh nehod s účastí cyklistů v Ustí n/L. 2007-2017
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Obrázek 35 Nehody cyklistů dle zavinění a následků srážky (zdroj: RHDHV, zdroj dat jdvm.cz) 

 

Trend závažnosti lze z grafu na následujícím obrázku regresní křivkou interpretovat jako 
z počátku klesající následně stagnující. Těžké nehody nevytváří prostorové shluky, vyjma 
zdvojené nehody na křižovatce místních komunikací Božtěšická × Petrovická. V obecné rovině 
lze konstatovat, že cyklisté zaviní cca třetinu střetů – nehod, ale nesou téměř všechny 
zdravotní následky. 

 

Obrázek 36 Počty nehod s účastí cyklistů dle závažnosti (zdroj: RHDHV, zdroj dat jdvm.cz) 
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Z prostorového uspořádání nehod cyklistů vyplývá soustředění nehod do prostoru těchto 
křižovatek: 

• Klišská × Okružní, 
• Klišská × Londýnská, 
• Londýnská × Masarykova, 

• Velká Hradební × Bělehradská, 
• Velká Hradební × Předmostí × U Nádraží, 
• Textilní × Tovární, 
• Masarykova × Štefánikova. 

 

Přehled nehod v Ústí nad Labem s účastí cyklistů v jednotlivých letech 2007 až 2017 udává 
následující tabulka. 

Tabulka 18 Přehled nehod s účastí cyklistů v Ústí nad Labem mezi lety 2007 a 2017 a jejich závažnost (zdroj: RHDHV, zdroj 
dat jdvm.cz) 

rok smrt 
těžké 

zranění 
lehké 

zranění 
hmotná 
škoda 

závažnost 
(Reinhold 130, 

70, 5, 1) 

2007 0 3 11 2 16,7 

2008 0 4 13 0 20,3 

2009 0 1 13 1 9,1 

2010 0 1 13 3 8,1 

2011 0 2 19 7 8,6 

2012 0 1 7 4 9,1 

2013 0 2 16 2 11,1 

2014 0 1 15 4 7,5 

2015 0 2 17 3 10,4 

2016 0 1 13 3 8,1 

2017 0 2 10 4 12,1 

celkem 0 20 147 33  
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14.2.2 Nehody s účastí chodců 

Za 11 let (mezi lety 2007 a 2017) bylo v Ústí nad Labem zaznamenáno 674 nehod s účastí 
chodců (4 % ze všech nehod), z toho: 

• 25 skončilo smrtí (49 % ze všech smrtelných nehod), 

• 94 těžkým zraněním (47 % ze všech těžkých nehod)  
• a 532 lehkým zraněním (28 % ze všech lehkých nehod). 

 

Ze zaznamenaného počtu 674 nehod s účastí chodců bylo: 

• 300 na přechodu pro chodce (45 % z celku 674) 

• 41 v blízkosti přechodu pro chodce (6 % z celku 674). 

  

Přehled nehod v Ústí nad Labem s účastí chodců v jednotlivých letech 2007 až 2017 udává 
následující tabulka. 

Tabulka 19 Přehled nehod s účastí chodců v Ústí nad Labem mezi lety 2007 a 2017 a jejich závažnost (zdroj: RHDHV, zdroj 

dat jdvm.cz) 

rok smrt 
těžké 

zranění 
lehké 

zranění 
hmotná 
škoda 

závažnost 
(Reinhold 130, 

70, 5, 1) 

2007 4 10 37 1 27,0 

2008 3 9 58 2 18,2 

2009 2 11 60 1 18,0 

2010 3 4 54 1 15,2 

2011 2 14 47 2 22,7 

2012 2 12 44 3 21,7 

2013 1 6 42 1 15,2 

2014 1 4 42 3 12,5 

2015 2 6 52 4 14,8 

2016 3 10 49 3 20,6 

2017 2 8 47 2 17,9 

celkem 25 94 532 23  

 

Z prostorového uspořádání nehod s účastí chodců lze vytipovat konkrétní úseky ulic nebo 
oblasti rozsáhlých křižovatek, avšak ne nutně uvnitř hranice křižovatky, a úseky komunikací: 

• silnice I/30 Všebořická × Slunná (nadchod) 

• ul. Sociální péče  
• ul. Sociální péče × Mezní až Na Kabátě (nemocnice) 
• Krušnohorská × Hoření až Mezní (bytové domy) 
• Masarykova × Brněnská 
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• Velká Hradební 
• Hrnčířská × Klášterní 
• Drážďanská × U Pivovarské zahrady až Družstevní 
• Hlavní u zastávky „Mojžíř, sídliště“ 

 

Těžké a smrtelné nehody se vyskytují na sběrných komunikacích, kde lze očekávat vyšší 
průměrnou rychlost vozidel. Jedná se zejména o ulice: 

• silnice I/30 Masarykova – Všebořická v úseku Štefánikova – Podhoří 
• ul. Sociální péče v úseku Stříbrnická – Petrovická 

• Revoluční 
• Velká Hradební 
• Masarykova v úseku Revoluční – Špitálské nám. 

 

Trend závažnosti nehod s chodci lze z grafu na následujícím obrázku sledovat po dřívějším 
poklesu jako mírně rostoucí. Jen asi 40 % nehod zaviní chodci, přesto nesou téměř všechny 
následky. Při sledování následků dle zavinění lze vysledovat, že nehody zaviněné chodcem 
nebo cyklistou nemají tak fatální následky jako nehody zaviněné řidičem motorového vozidla. 
Tedy chyba řidiče motorového vozidla má 2,5 krát závažnější důsledky a nese tedy při řízení 
větší zodpovědnost. 

 

 

Obrázek 37 Počty nehod s účastí chodců dle závažnosti (zdroj: RHDHV, zdroj dat jdvm.cz) 
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Obrázek 38 Nehody chodců dle zavinění a následků srážky (zdroj: RHDHV, zdroj dat jdvm.cz) 

 

V následující tabulce jsou prezentovány nehody cyklistů dle jejich zavinění a následků 
na zdraví chodce a závažnosti následků. Grafické znázornění závažnosti těchto nehod 

zobrazuje následující obrázek. 

Tabulka 20 Nehody chodců dle závažnosti v letech 2007 až 2017 (zdroj: RHDHV, zdroj dat jdvm.cz) 

  zavinění nehody 

 
  

řidič mot. 
voz. cyklista 

chodec 

 počet nehod 404 6 253 

následky na 
zdraví chodce 

smrt 24 0 1 

těžké zranění 75 0 21 

lehké zranění 297 5 221 

hmotná škoda 7 1 7 

závažnost 
následků 

(Reinhold 130, 

70, 5, 1) 

u chodce 24,5 4,3 10,8 

u řidiče příp. 
spolucestujících 

1,4 1,8 1,0 
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Obrázek 39 Závažnost následků nehod s účastí chodců dle zavinění (zdroj: RHDHV, zdroj dat jdvm.cz) 

 

14.3 NEHODOVÁ MÍSTA 

Na základě vytipovaných shluků nehod v předchozích kapitolách byla vyhledána nehodová 
místa. Jako kritérium bylo určeno takové místo o délce cca 125 m, kde za 11 let bylo alespoň 
10 nehod s účastí pěších nebo cyklistů, anebo 20 nehod s následky na zdraví vůbec. Ve všech 
kategoriích se opakovala křižovatka Masarykova × Brněnská a ulice Sociální péče. 
Nejnehodovější lokality pro vybrané druhy nehod jsou vypsány v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 21 Nehody všechny s následky na zdraví v počtu nad 20 za období let 2007 až 2017 (zdroj: RHDHV, zdroj dat 

jdvm.cz) 

nehody místo 

počet nehod s 
následky na zdraví za 
11 let (jen ≥ 20) 

všechny Všebořická × Dukelských hrdinů 34 

všechny Masarykova × Brněnská 31 

všechny Přístavní × Střelecká 25 

všechny Přístavní × Předmostí 24 

všechny Sociální péče č.o. 12 23 
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Tabulka 22 Nehody s účastí chodců v počtu nad 10 za období let 2007 až 2017 (zdroj: RHDHV, zdroj dat jdvm.cz) 

nehody 

s účastí místo 

počet nehod za 11 let 
(jen ≥ 10) 

chodců Všebořická × Dukelských hrdinů 20 

chodců Masarykova × Brněnská 10 

chodců Sociální péče č.o. 12 16 

chodců Sociální péče č.o. 6 13 

chodců Krušnohorská č.o. 2 10 

 

Nehody s účastí cyklistů v počtu nad 5 za 2007-2017 

Tabulka 23 Nehody s účastí cyklistů v počtu nad 5 za období let 2007 až 2017 (zdroj: RHDHV, zdroj dat jdvm.cz) 

nehody 

s účastí místo 

počet nehod za 11 let 
(jen ≥ 5) 

cyklistů Masarykova × Londýnská 5 

 

14.4 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Zpracovatel má k dispozici obdobně strukturovanou analýzu nehodovosti pro území města 
Olomouce za období 2007-2015. Je účelné srovnat tyto dvě krajská města, podobně lidnatá a 

podobně plošně rozlehlá. 

Na prostý počet nehod se jich v Ústí nad Labem stalo o 13 % více, o 17 % více bylo také 
smrtelných nehod. Celková závažnost nehod byla o 14 % vyšší. Srovnání obou měst udává 
následující tabulka. 

 

Tabulka 24 Srovnání základní statistiky nehod pro města Ústí nad Labem a Olomouc pro období let 2007 až 2015 (zdroj: 
RHDHV, zdroj dat jdvm.cz) 

období 
2007 – 

2015 

smrt 
těžké 

zranění 
lehké 

zranění 
hmotná 
škoda 

celkem 

závažnost 
nehmotných 

škod 
(Reinhold 

130, 70, 5) 

Olomouc 36 178 1 891 9 025 11 130 12,6 

Ústí n/L. 42 172 1 536 10 795 12 545 14,4 

Olomouc 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Ústí n/L. 117 % 97 % 81 % 120 % 113 % 114 % 
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Podíl nehod s pěšími vůči celkovému počtu je mezi městy srovnatelný (4 %), ale podíl nehod 

chodců s následkem úmrtí a následkem těžké zranění je pro Ústí nad Labem o 20 procentních 

bodů vyšší, u lehkých zranění o 10 procentních bodů vyšší. 

 

Tabulka 25 Srovnání podílů nehod s bezmotorovými účastníky v Ústí nad Labem a Olomouci (zdroj: RHDHV, zdroj dat 

jdvm.cz) 

relativní podíl Ústí n/L. smrt 
těžké 
zranění 

lehké 
zranění 

hmotná 
škoda 

celkem 

vše 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

z toho s účastí chodců 49 % 47 % 28 % 0 % 4 % 

z toho s účastí cyklistů 0 % 10 % 8 % 0 % 1 % 

podíl chodců a cyklistů 
celkem 

49 % 56 % 36 % 0 % 6 % 

 

relativní podíl Olomouc 

   

vše 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

z toho s účastí chodců 28 % 35 % 18 % 1 % 4 % 

z toho s účastí cyklistů 14 % 22 % 28 % 1 % 6 % 

podíl chodců a cyklistů 
celkem 

42 % 57 % 46 % 2 % 10 % 

 

14.5 ZÁVĚR 

Za 11 sledovaných let bylo v Ústí nad Labem evidováno 13 507 nehod, z toho 51 smrtelných 
a 202 s těžkým zraněním. Tyto nehody lze ocenit na 8,2 miliardy Kč celospolečenských ztrát. 
Místem lokalizace závažných nehod jsou sběrné komunikace a širší oblasti křižovatek. 
Bezmotoroví účastníci dopravy, tj. chodci a cyklisté tvoří podíl na nehodách 6 %, avšak podíl 
na těžkých zraněních včetně smrti se pohybuje okolo 50 % všech případů.  

Nehody s chodci zaviní ze 60 % řidič motorového vozidla, a právě tehdy mají 5krát větší 
závažnost, než když je zaviní chodec. 

Typickým místem se zvýšenou nehodovostí je křižovatka Masarykova × Brněnská a ulice 

Sociální péče. 
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15  SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA 

Souhrnná SWOT analýza popisuje celkovou dopravní situaci ve městě. Ze SWOT analýz 

u jednotlivých dopravních módů byly vybrány ty nejzásadnější, vystihující komplexně 
problematiku dopravy a mobility ve městě Ústí nad Labem. 

 

15.1 SILNÉ STRÁNKY 

 Existence IV. transevropského multimodálního koridoru (dálnice D8, I. železniční 
koridor, řeka Labe). 

Městem prochází I. tranzitní železniční koridor, řeka Labe s vysokým dopravním 
potenciálem a v jeho blízkosti je trasována dálnice D8. Všechny tyto tři linie mají 
mezinárodní význam. 
 

 Existence brownfields a dalších vhodných volných míst pro realizaci nových 
parkovacích kapacit 

Na území města Ústí nad Labem se nachází nevyužité volné průmyslové plochy, 

které by bylo možné využít pro realizaci dalších parkovacích kapacit a snížit tak 
přetlak v centru města. 

 

 Existence multimodálního nákladního terminálu 

Na území města je situován multimodální nákladní terminál, kde lze 
kombinovat silniční, železniční a lodní nákladní dopravu. 
 

 Existence IDS Doprava Ústeckého kraje 

Městská autobusová doprava, veřejná linková doprava (regionální a příměstské 
autobusy), železniční doprava i vodní osobní doprava jsou vzájemně provázány 
do jednoho fungujícího integrovaného dopravního systému DÚK. 
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15.2 SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatečná kapacita komunikační sítě, tvorba kongescí 
Stávající komunikační síť je při současných intenzitách lokální a tranzitní 
dopravy nedostatečná. Dopravu limitují kapacitně nejen křižovatky, ale i úseky 
mezi nimi a přechody pro chodce. 

 

 Absence segregace individuální automobilové dopravy a veřejné hromadné 
dopravy 

Ve městě chybí preference veřejné hromadné dopravy (samostatné jízdní pruhy, 
přednost na křižovatkách), která by ji zrychlila a zároveň jí tím i zatraktivnila. 
 

 Absence městských cyklostezek a cyklotras 

V současné době jsou na území města vytvořeny podmínky spíše pro rekreační 
cyklistickou dopravu (Labská stezka). Cyklistické trasy/stezky, které by bylo 
možné využívat pro každodenní dojížďku nebo by byly napojeny na páteřní 
stezku podél Labe, na území města zcela chybí.      
 

 Nekoordinace světelných plánů křižovatek na průtahu městem 

Na území města chybí na páteřních komunikacích koordinace signalizačních 
plánů křižovatek, které by vytvořily tzv. „zelenou vlnu“ a tím snížily kongesce 
na těchto komunikacích.  
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15.3 PŘÍLEŽITOSTI 
 Využití atraktivních alternativ dopravy po městě (na úkor IAD) 

Preferencí veřejné hromadné dopravy, realizací cyklistických tras/ stezek 
a budováním nových pěších a bezbariérových tras umožnit obyvatelům využívat 
tyto módy dopravy na úkor individuální automobilové dopravy. 

 

 Moderní inteligentní prvky v dopravě v klidu (navádění na parkoviště, sdílení 
volné kapacity) 

Zavedením moderních inteligentních prvků je možné snížit intenzity dopravy 
na území města. Po jejich zavedení by došlo ke snížení zbytných cest, při kterých 
by řidiči nemuseli hledat volné parkovací kapacity. 
 

 Navýšení parkovacích kapacit výstavbou parkovacích domů či kapacitních 
parkovišť 

V místech značného deficitu parkovacích míst a ploch je vhodné koncepčně řešit 
problematiku parkování. Jednou z možností je vybudování parkovacích kapacit 

u významných stanic a zastávek hromadné dopravy, které budou na páteřních 
trasách do centra města. 
 

 Výstavba ucelené sítě cyklostezek a cyklotras  
Vysoký, doposud nevyužitý potenciál, vykazuje cyklistická doprava, a to nejen 

ta rekreační, ale i ta každodenní. Potřebné je vybudovat cyklistické stezky/trasy 

propojující jednotlivé městské části, vzdálenější městské části s centrem města 
a navazující na páteřní nábřežní cyklotrasy.  
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15.4 HROZBY 

 Růst automobilizace a intenzit dopravy ve městě 

Celospolečenským dopravním problémem je konstantní růst automobilizace 

a s tím související růst intenzit dopravy na městských komunikacích. Vhodnými 
opatřeními je třeba podporovat udržitelné způsoby dopravy po městě a docílit 
postupného snižování intenzit motorové dopravy.   
 

 Stagnace rozvoje cyklistické a pěší infrastruktury 

V případě stagnace rozvoje pěší a cyklistické infrastruktury bude u obyvatel 

tendence využívat individuální automobilovou dopravu, což bude mít 
za následek další nárůst intenzit dopravy na silniční síti a zhoršení životního 
prostředí.  
 

 Snižování cestovní rychlosti vlivem stoupajících intenzit dopravy 

Se zvyšováním intenzit dopravy IAD na území města, neřešením preference 
veřejné hromadné dopravy a nevyužitím inteligentních dopravních systémů 
bude docházet ke snižování cestovní rychlosti ve městě. 
 

 Neřešení problematiky s parkováním 

Neřešením problémů převážně s nelegálním parkováním může mít vliv nejen 
na kapacitu komunikací, ale i na bezpečnost dopravy.    
  

 Upřednostňování IAD před ostatními módy 

Podpora udržitelných forem dopravy, kterými jsou veřejná, pěší a cyklistická 
doprava je zcela nezbytná. Cílem by mělo být dosáhnout většího využití těchto 
dopravních forem na úkor individuální automobilové dopravy. 
 

 Nedostatek finančních prostředků 

Nedostatek finančních prostředků či nevyužití dotačních titulů na realizaci 
infrastrukturních projektů či dalších navržených aktivit může narušit celou 
koncepci udržitelné dopravy. 
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16  SEZNAM ZKRATEK, OBRÁZKŮ, TABULEK A PŘÍLOH 

16.1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

a.s.   akciová společnost 
apod.   a podobně 

atd.   a tak dále 

atp.   a tak podobně 

B+R   Bike and Ride (česky přijeď na kole a jeď) 
CDV, v.v.i.  Centrum dopravního výzkumu, veřejná výzkumná instituce 

cm   centimetr 

CNG   Compressed Natural Gas (česky stlačený zemní plyn) 
CSD   celostátní sčítání dopravy 

č.   číslo 

č.o.   číslo orientační 
č.p.   číslo popisné 

ČD   České dráhy 

ČR   Česká republika 

ČSN   česká státní norma 

ČSÚ    Český statistický úřad 

DPmÚL  Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

Dr.   doktor   

DÚK   Doprava Ústeckého kraje 

EU   Evropská unie 

h, hod.   hodina 

ha   hektar 

HD   hromadná doprava 

IAD   individuální automobilová doprava 

IDS   integrovaný dopravní systém 

IROP   Integrovaný regionální operační program 

IZS   integrovaný záchranný systém 

K+R   Kiss and Ride (česky polib a jeď) 
KČT   Klub českých turistů 

km   kilometr 

křiž.   křižovatka 

m   metr 

m n. m.   metrů nad mořem 

MAD   městská autobusová doprava 

MDČR   Ministerstvo dopravy České republiky 

MHD   městská hromadná doprava 

mil.   milion 

mj.   mimo jiné 

MÚK    mimoúrovňová křižovatka 

MW   megawatt (jednotka výkonu) 
n. L.   nad Labem 

OC   obchodní centrum 
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OPD   Operační program Doprava 

ORP   obec s rozšířenou působností 
P+G   Park and Go (česky zaparkuj a jdi) 
P+R   Park and Ride (česky zaparkuj a jeď) 
PUMM   plán udržitelné městské mobility 

r.   rok 

RHDHV  Royal HaskoningDHV 

RPDI   roční průměr denních intenzit 

RS   rychlé spojení 
RWY   runway (česky přistávací/odletová dráha) 
ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 

s.p.   státní podnik 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

Sb.   Sbírka 

SDP   Sdružení dopravních podniků 

SDZ   svislé dopravní značení 
SF   strukturální fond 

SFDI   Státní fond dopravní infrastruktury 

SRN   Spolková republika Německo 

SSZ   světelné signalizační zařízení 
SUMF   Sustainable Urban Mobility Framework (česky strategický rámec  

udržitelné městské mobility) 
SUMP   Sustainable Urban Mobility Plan (česky plán udržitelné městské  

mobility) 

SŽDC   Správa železniční dopravní cesty 

t   tuna 

t.č.   toho času 

tis.   tisíc 

tj.   tj. 

TP   technické podmínky 

TEN-T   Trans-European Transport Networks (česky transevropská dopravní síť) 
tzv.   takzvaně/takzvaný 

ul.   ulice 

ÚK    Ústecký kraj 
vč.   včetně 

VDOD   veřejná drážní osobní doprava 

VDZ   vodorovné dopravní značení 
VHD   veřejná hromadná doprava 

VLD   veřejná linková doprava 

voz   vozidlo 

vozokm  vozokilometr 

VRT   vysokorychlostní trať 

zejm.   zejména 

ZSJ   základní sídelní jednotka 

ZÚR   zásady územního rozvoje 

žst.   železniční stanice  
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PŘÍLOHA Č. 1 

Stav zastávek hromadné dopravy v řešeném území  

(zdroj: RHDHV) 
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

Anežky České ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Autoškola ✓   
dc   ✓   ✓ 
zc   ✓   ✓ 

Beethovenova ✓ ✓  dc     ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Bělehradská ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 
51   ✓ ✓ ✓ 

Bělský můstek ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Bezejmenná ✓   zc         

Bezručova ✓   zc     ✓ ✓ 

Božtěšice ✓ ✓  

MHD dc     ✓ ✓ 
MHD zc         

VLD dc         
VLD zc         

Božtěšice obec ✓   
dc     ✓ ✓ 
zc       ✓ 

Božtěšická ✓ ✓  
dc     ✓ ✓ 
zc     ✓ ✓ 

Brná ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
dc         

výst         

Brná osada ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Bukov ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Bukov rondel ✓ ✓  zc   ✓ ✓ ✓ 

Bukov sanatorium ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Církvice ✓   dc   ✓   ✓ 
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

zc         

Cukrovar ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Čajkovského ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Děčínská ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Dílny ČD ✓   
dc   ✓     

zc         

Divadlo ✓ ✓  

1   ✓   ✓ 
2   ✓ ✓ ✓ 
3   ✓ ✓ ✓ 
4   ✓ ✓ ✓ 
5   ✓ ✓ ✓ 
6   ✓ ✓ ✓ 
7   ✓ ✓ ✓ 
8   ✓ ✓ ✓ 

Dobětice točna ✓             

Dobětice ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Drogerie ✓   
dc         

zc   ✓ ✓   

Dukelských hrdinů ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc     ✓ ✓ 

Důlce ✓   
dc         

zc         

Dvojdomí ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Elba ✓ ✓  dc     ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Gagarinova ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

zc   ✓ ✓ ✓ 

Globus ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Habrovice ✓   
dc     ✓ ✓ 
zc     ✓ ✓ 

Habrovice koupaliště ✓   dc     ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Habrovice škola ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Habrovice vily ✓   
dc       ✓ 
zc       ✓ 

Habrovická ✓   
dc     ✓ ✓ 
zc     ✓ ✓ 

Hilarova ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc     ✓ ✓ 

Hlavní nádraží ČD ✓ ✓ ✓ 
trol   ✓ ✓ ✓ 
bus   ✓ ✓ ✓ 

Hornická ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Hostovice ✓ ✓  dc         

zc   ✓ ✓ ✓ 

Hostovická ✓   
dc       ✓ 
zc     ✓   

Hraničář ✓ ✓  

dc1     ✓ ✓ 
dc2   ✓ ✓ ✓ 
zc1   ✓ ✓ ✓ 
zc2     ✓ ✓ 

Hřbitov ✓   
dc     ✓ ✓ 
zc         

Chemopharma ✓   
dc   ✓     

zc         
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

Japex ✓   
dc   ✓ ✓   

zc   ✓ ✓   

Jungmannova ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc       ✓ 

Kamenný Vrch ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Kamenný Vrch škola ✓  ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Kampus ✓   
dc     ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓   

Kanon ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc       ✓ 

Karla IV. ✓   
dc         

zc   ✓ ✓ ✓ 

Karla Maye ✓   
dc         

zc         

Karolíny Světlé ✓   dc         

Kaufland ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Keplerova ✓   
dc         

zc   ✓ ✓ ✓ 

Klíše Hvězda ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc       ✓ 

Klíše lázně ✓   
 trol zc       ✓ 
bus dc   ✓ ✓ ✓ 
bus zc       ✓ 

Klíšská ✓   
dc         

zc         

Kmochova ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Kočkov  ✓  
dc         

zc         

Kojetice ✓ ✓  MHD   ✓ ✓   
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

 VLD dc   ✓ ✓   

VLD zc     ✓   

Kojetická ✓   dc   ✓     

zc         

Koštov ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Koštov, konečná ✓       ✓ ✓ ✓ 

Koštov, obec ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓   ✓ 

Kotva ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Kpt. Jaroše ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Krajský soud ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Krásné Březno ✓  ✓ 
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 
Mžř   ✓ ✓ ✓ 

Krčínova ✓   
dc   ✓   ✓ 
zc   ✓   ✓ 

Krušnohorská ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Lázně ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓     

Lipová ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Loděnice ✓ ✓  
dc         

zc       ✓ 

Máj ✓   dc     ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Malá Hradební ✓ ✓  
MHD   ✓ ✓ ✓ 
VLD   ✓ ✓ ✓ 
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

Malátova ✓   

dc   ✓ ✓ ✓ 
trol zc     ✓ ✓ 
bus dc   ✓ ✓ ✓ 
bus zc   ✓ ✓ ✓ 

Masarykova 

nemocnice 
✓ ✓  

dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Městský stadion ✓ ✓  
 bus dc     ✓ ✓ 
trol dc     ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Mírová ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 
výst         

Mírové náměstí ✓ ✓  

dc1   ✓ ✓ ✓ 
dc2   ✓ ✓ ✓ 
zc1   ✓ ✓ ✓ 
zc2   ✓ ✓ ✓ 

Mojžíř ✓  ✓ dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Mojžíř sídliště ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc       ✓ 

Mojžíř, Veselí  ✓  
dc   ✓   ✓ 
zc        

Na Kohoutě ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc       ✓ 

Na Kopečku  ✓  
dc         

zc         

Na Luhách ✓   
dc   ✓ ✓   

zc         

Na Popluží ✓   dc       ✓ 

Na Rybárně ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Na Spálence ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc     ✓ ✓ 
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

Neštěmice sídliště ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc       ✓ 

Neštěmická ✓   
dc         

zc         

Neznabohy ✓   dc   ✓     

Nová Ves ✓             

Nové krematorium ✓       ✓ ✓   

Nové Předlice ✓ ✓  

dc   ✓     

zc         

dc Gl.         

zc Gl.         

Novosedlické náměstí ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

OD Květ ✓ ✓ ✓ 
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Olešnice ✓       ✓ ✓   

Olšinky ✓ ✓  
dc   ✓ ✓   

zc       ✓ 

Opletalova ✓   
dc       ✓ 
zc       ✓ 

Orlická ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Osamělá ✓   
dc   ✓   ✓ 
zc     ✓ ✓ 

Ovčácká stezka ✓   
dc         

zc         

Palivový kombinát ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Panorama, Trmice ✓   
dc         

zc         

Pekařská ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

Pivovar ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓   ✓ 

Pod Holoměří   ✓ ✓  

trol dc   ✓ ✓ ✓ 
trol zc     ✓ ✓ 
bus dc     ✓ ✓ 
bus zc         

Pod Hradem ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Pod Svahem ✓       ✓ ✓ ✓ 

Pod Vyhlídkou ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Podhoří ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc    ✓ ✓ 

Podlesí ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc       ✓ 

Poláčkova ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Poliklinika ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc     ✓ ✓ 
zc Klíše     ✓ ✓ 

Poslední cesta ✓   
dc     ✓ 
zc       ✓ 

Pražská ✓   
dc       ✓ 
zc       ✓ 

Prior ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 
zc 55       ✓ 

Průmyslová ✓   
dc         

zc         

Předlice Kolonie ✓       ✓ ✓ ✓ 
Předlická ✓       ✓ ✓   

Přístav ✓   dc   ✓     
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

zc   ✓     

Revoluční ✓   
1   ✓ ✓ ✓ 
2   ✓ ✓ ✓ 

Ryjice ✓       ✓ ✓ ✓ 
Ryjice sanatorium ✓           ✓ 

Ryjická ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc      ✓ 

Sebuzín ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc       ✓ 

Sebuzín nádraží ✓  ✓ dc   ✓ ✓   

zc         

Sebuzín přívoz ✓   dc     ✓   

zc         

Sebuzín rozcestí ✓   
dc         

zc         

Severní Terasa ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 
točna         

Sibiřská ✓   dc   ✓   ✓ 
zc         

Sibiřská sídliště ✓   dc   ✓   ✓ 
zc         

Sigma ✓   
dc   ✓     

zc         

Skalka ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Sklárna ✓ ✓  
dc   ✓     

zc         

Skorotice ✓   dc       ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Skorotice škola ✓   dc         

zc     ✓ ✓ 
Sociální péče ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

zc   ✓ ✓ ✓ 

Solvayova ✓   
dc         

zc         

Staré Předlice  ✓ ✓  

nást         

výst         

VLD dc         

VLD zc         

Stavbařů ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Stavební stroje ✓   
dc       ✓ 
zc       ✓ 

Strážky ✓           ✓ 

Strážky obec ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Střední školy ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Střekov II ✓   dc     ✓   

zc         

Střekov nádraží ČD ✓  ✓ dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Střekov osada ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Střekov Rodinova ✓   zc         

Stříbrnická ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Stříbrnické nivy ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc       ✓ 

Stříbrníky         ✓   

trol dc   ✓ ✓ ✓ 
trol zc   ✓ ✓ ✓ 
bus dc   ✓ ✓ ✓ 
bus zc   ✓ ✓ ✓ 

Svádov nádraží ✓ ✓ ✓ dc   ✓ ✓ ✓ 
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

zc   ✓ ✓ ✓ 
Svádov obec ✓       ✓ ✓ ✓ 

Svádov osada ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓  ✓ 

Svádovský přívoz ✓   
dc       ✓ 
zc       ✓ 

Svatopluka Čecha ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Šafaříkovo náměstí ✓   
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Šaldova ✓   dc     ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Štefánikova ✓   
dc     ✓ ✓ 
zc     ✓ ✓ 

Teplárna ✓   dc   ✓     

zc   ✓     

Tesla ✓   zc       ✓ 
Trmice, Důl 5.květen ✓       ✓     

Trmice, Elektrárna ✓  ✓ 
dc   ✓ ✓   

zc         

Trmice, Gogolova ✓   
dc         

zc         

Trmice, Metal ✓       ✓   ✓ 

Trmice, můstek  ✓  
dc         

zc   ✓   ✓ 

Trmice, Nad Zámkem ✓   
dc         

zc       ✓ 
Trmice, Nová škola ✓ ✓  dc         

Trmice, Stará škola ✓ ✓  dc   ✓ ✓   

zc   ✓ ✓ ✓ 
✓ ✓  dc       ✓ 
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

Trmice, Václavské 
náměstí zc         

Trmice, Zámecká ✓   
dc   ✓     

zc         

Trmická ✓   
dc       ✓ 
zc         

Třebízského ✓   zc   ✓ ✓ ✓ 

TSM ✓   dc         

zc         

U Studánky ✓   dc   ✓     

zc   ✓ ✓   

U Vlečky ✓   dc         

zc         

U Vodopádu ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

U Vozovny ✓   dc         

zc         

Újezd, Trmice  ✓   dc         

zc   ✓ ✓ ✓ 

Úžín ✓ ✓  
dc     ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓   

V Besídkách ✓   dc       ✓ 
zc       ✓ 

V Rokli ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

V Zahrádkách ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc     ✓ ✓ 

V Zeleni ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Vaňov ✓       ✓   ✓ 
Ve Stromkách ✓   dc       ✓ 
Větrná ✓   

dc   ✓ ✓ ✓ 
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

zc   ✓ ✓ ✓ 

Vinařská ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc     ✓ ✓ 

Vlnola ✓   dc   ✓     

zc   ✓ ✓   

Vodárna ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Vojanova, ZOO ✓   dc       ✓ 
zc       ✓ 

Vozovna ✓   zc         

Vozovna DP ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Všebořice ✓   dc     ✓ ✓ 
zc         

Všebořice 
obch.centrum 

✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Všebořická ✓ ✓  
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Výstupní ✓   dc   ✓ ✓   

zc   ✓ ✓   

Za Válcovnou ✓   dc   ✓   ✓ 

Zahradnický podnik ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Zahradnictví ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc         

Západní nádraží ČD ✓ ✓ ✓ 
dc   ✓ ✓ ✓ 
zc       ✓ 

Zdymadla ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

ZOO ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓ ✓ ✓ 

Za Humny ✓ ✓  dc   ✓ ✓ ✓ 
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název zastávky MHD VLD vlak směr 
stav 

zastávky 

vybavení zastávky 

přístřešek lavička koš 

zc   ✓   ✓ 

ZPA ✓   dc   ✓ ✓ ✓ 
zc   ✓     

Žežická ✓   dc         

zc         

 

Legenda: 

  rekonstruovaná zastávka s vyhovující nástupní hranou i nástupištěm a s prvky pro nevidomé 

  nerekonstruovaná zastávka s vyhovující nástupní hranou i nástupištěm 

  nerekonstruovaná zastávka s nevyhovující nástupní hranou nebo nástupištěm 

  zastávka bez nástupní hrany 

dc   do centra 

zc   z centra 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Výsledky nehodovosti na území města 

 

 

2.1 Přehled dopravních nehod 

2.2 Přehled dopravních nehod s chodci 

2.3 Přehled dopravních nehod s cyklisty 

2.4 Místa se zvýšenou nehodovostí 
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