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Uzavřený úsek 

Oblast úpravy dopravní organizace 

Diskuze nad variantami probíhala na 

„ose“ ČVUT FD, PČR, WALI s.r.o.  



I/13 (D8) <=> I/13 (Česká Lípa )  

I/13 <=> I/62 

+ 

doprava „uvnitř“ města Děčín 



Styková křižovatka Předmostí x nájezd na most Okružní křižovatka Čsl. Mládeže x Labské nábřeží 



Okružní křižovatka Ústecká x Předmostí Styková křižovatka Ústecká x nájezd na most 

Nájezd na most 

Příjezd od pětimostí 



Copyright: npor. Ing. Martin Votrubec   



Zákaz jízdy ve směru: Labské nábřeží -> Předmostí 



Použití plastových svodidel  

Zachovat průjezd např. pro vozidla IZS (PČR nedoporučuje) 

Vjezd do ulice Práce z ulice Labské nábřeží „pouze“ přes „dočasný“ vnitřní okruh 

města. 



Labské nábřeží (Tyršům most) 

Čsl. mládeže 

Práce (uvažujeme, není pouze zakresleno) 

Směr „Most“ Zábrana 



Cca ∑ 1100 j.voz/h 

 

Příjezd vozidel od centra bude silně 

ovlivněn intenzitou vozidel ve směru 

Labské nábřeží -> Předmostí 

Směr Teplice 900 j.voz/h 

Směr Ústí nad Labem 600  j.voz/h 

 

Cca ∑ 1500 j.voz/h 

 

Vysoká intenzita nákladních vozidel 

Směr Centrum 370 j.voz/h 

Poznámka: 

Kapacita „mostu“(I/13)  ve směru Liberec -> Ústí nad Labem/Děčín 

centrum je určena výkonností přilehlých křižovatek 



Změna dopravní organizace. Použití např.  plastových svodidel, přeznačení a doplnění SDZ  



Teplická 

Teplická Teplická 

Thomayerova Čsl. mládeže 

Tržní 
Tržní 

Čsl. mládeže 



















 Pokud by vznikl dopravní problém na OK 2. polské armády x Litoměřická „OMV“ bylo by vhodné 
uvažovat o Variantě II. 

 Pozorně sledovat vývoj dopravy na OK Čsl. mládeže x Labské nábřeží 





 Budování a rozšíření systému řízení SSZ (pokud bude nutné): optimalizace časového nastavení 
SSZ, optimalizace signálních programů, instalace systému preference MHD na SSZ 

 Vybudování sítě strategických detektorů na vybrané úseky pozemních komunikací ve městě 

 Budování sítě pro přenos dopravních dat 

 Vybudovaní dopravního řídícího centra a dopravně informačního centra (DIC) 

 Navádění vozidel na parkoviště, informování řidičů o jejich obsazenosti 

 Propojit výstupy z dopravních a dohledových kamer pro komplexnější informace o dopravní 
situaci, dopravní informace (např. z dopravních kamer), 

 Online zátěžové mapy - zobrazení stupňů dopravy (dopravní informační portál na webu města) 

 Instalace zařízení pro provozní informace (ZPI): informace o kolonách, nehodách, uzavírkách, 
cestovní době, záchytných parkovištích a počtu volných parkovacích míst atd. 

 




