
Vize Plánu udržitelné městské mobility  

 

Motto: „Rozmanité město všemi směry“ 

Město Děčín je ekonomicky prosperující a atraktivní město s rozmanitým 

přírodním zázemím a prostředím. 

Živá centra města jsou po obou stranách řeky přívětivá a prostupná pro pěší a 

cyklistickou dopravu. Rozvoj místní identity podtrhuje jedinečnost města. 

Město má kvalitní a přívětivé veřejné prostory a živá nábřeží, kde se obyvatelé 

rádi baví. 

Město je vstupní branou k přírodním památkám – stýkají se zde tři větší horské 

celky: Děčínské stěny, Labské pískovce a České středohoří, s potenciálem 

návštěvy mnoha turistických cílů. 

Výhodná poloha Děčína na tranzitních koridorech zajišťuje kvalitní a rychlou 

dostupnost hl. m. Prahy a Německa. Geografická poloha města umožňuje využití 

potenciálu řeky Labe pro dopravu i volnočasové aktivity. 

Doprava v Děčíně je atraktivní díky rozmanitosti dopravních módů se snadnou 

volbou dopravního prostředku. Jejich vzájemnou kombinací v dopravních uzlech 

spolu s rozvinutou infrastrukturou i pro nemotorovou dopravu jsou vytvořeny 

ideální podmínky pro udržitelnou mobilitu ve městě, ta je podporována i 

využitím prvků Smart City a inteligentních dopravních systémů. 

Nemotorová doprava v kombinaci s veřejnou dopravou je konkurenceschopná 

individuální automobilové dopravě.  

Celé území města je pokryto funkčním, kvalitním a snadno dostupným 

systémem linek hromadné dopravy pro všechny cílové skupiny obyvatelstva. 

Obslouženy jsou i turistické cíle ve městě a jeho okolí. 

Dopravní infrastruktura je bezpečná a uživatelsky přívětivá pro všechny. 



 

Cíle Plánu udržitelné městské mobility 
 

� PODPORA UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 

� Snížení počtu cest obyvatel města uskutečněných automobilovou 

dopravou  

� Zvýšení počtu cest obyvatel města uskutečněných hromadnou, pěší a 

cyklistickou dopravou 

� Podpora multimodality 

� Podpora sdílené mobility 

� Podpora využívání spojů IDS do okolních obcí 

 

� ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI ÚZEMÍ MĚSTA 
� Zvýšení a zlepšení dostupnosti území pomocí udržitelných forem 

dopravy  

� Realizace bezbariérových úprav na stávající i výhledové dopravní 

infrastruktuře 

� Využití potenciálu železniční dopravy na území města 

� Podpora integrovaného dopravního systému 

� Podpora turistických linek VHD 

� Dopravní obslužnost vybraných lokalit alternativními způsoby VHD 

� Využití potenciálu řeky Labe 

 

� ROZVOJ INFRASTRUKTURY MĚSTA 
� Rozvoj stanovišť pro sdílenou mobilitu 

� Zvýšení efektivity komunikačního skeletu města 

� Modernizace a rozvoj pěší infrastruktury 

� Rozvoj sítě doprovodné infrastruktury pro pěší 

� Modernizace a rozvoj cyklistické infrastruktury pro každodenní 

dojížďku i rekreační funkci 

� Rozvoj sítě doprovodné cyklistické infrastruktury 

� Modernizace a rozvoj infrastruktury pro VHD 

� Řešení přestupních vazeb v dopravních uzlech 

� Rozvoj multimodálních opatření 

 

� ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY VEŘEJNÉHO PROSTORU 
� Zvyšování bezbariérovosti veřejného prostoru a veřejných budov 

� Zvyšování podílu ploch v uličním prostoru pro pěší, cyklisty a pro 

pobytovou funkci 

� Zvyšování atraktivity veřejného prostoru pro pěší, cyklisty a pro 

pobytovou funkci 

� Rozšiřování zelených ploch a podpora výsadby zeleně 

� Rozvoj a údržba doplňkové infrastruktury ve veřejném prostoru 

 

 



 

� ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU  
� Zvýšení bezpečnosti pěší a cyklistické infrastruktury, vč. křížení 

s ostatní infrastrukturou 

� Zvýšení bezpečnosti ostatní dopravní infrastruktury 

� Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce a míst pro přecházení 

� Snížení nehodovosti pěších a cyklistů 

� Zklidnění komunikační sítě města 

 

� REALIZACE INTELIGENTNÍHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU, 

MANAGEMENTU PARKOVÁNÍ A CITYLOGISTIKY 
� Realizace inteligentního dopravního systému 

� Modernizace a rozvoj kamerového systému 

� Management parkování 

� Optimalizace citylogistiky 

 

� ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ČISTÁ MOBILITA 
� Podpora elektromobility 

� Podpora zavádění alternativních pohonů vozidel 

� Snížení negativních vlivů z motorové dopravy 

� Redukce tranzitní dopravy 

 

 


