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Proces tvorby – co je hotové?

• Přípravná fáze PUMM

– řízení PUMM (metodický a řídící dokument), komunikační strategie – 1. verze, úvodní analýza 
dokumentů, sběr dat a měření v terénu: leden – prosinec 2017

• Analytická fáze (sběr dat a jejich analýzy) 

– Měření dopravních intenzit a směrový průzkum (září + říjen 2017)

– Průzkum dopravního chování v domácnostech (září – prosinec 2017) 

– Rozptylová studie (březen 2018, finální verze červen 2018)

– Prognóza využití území (březen 2018, finální verze září 2018)

– Demografická prognóza (červen 2018)

– Shrnutí strategického kontextu, benchmark + obrazy měst (září 2018)

– Představení výstupu dopravního modelu (stávající stav září 2018, scénáře prosinec 2018)

Schválení výstupů analytické fáze: leden 2019 

• Návrhová část 

– vize a strategické cíle + indikátory, návrhové scénáře: leden 2019 – březen 2019

Schválení vize a strategických cílů: duben 2019

• Návrhová část

– zásobník opatření pro naplnění jednotlivých scénářů: říjen 2018 – květen 2019

– Nastavení indikátorů pro monitoring a evaluaci 

Schválení návrhové části a celého PUMM, začátek implementace: 09-12 2019 
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Název akce, místo, datum

Směrový průzkum
~ úterý 12. 9. 2017 v době od 7:00 do 17:00. 

~ Prováděn pomocí kamerové techniky a softwaru pro analýzu obrazu s 

automatickou detekcí registračních značek a rozpoznání kategorie vozidel. 

~ Zachycen čas průjezdu vozidel, registrační značka vozidla a kategorie vozidla:

kategorie vozidla počet vozidel podíl kategorie

individuální automobilová doprava (IAD) 43455 81,7%

lehká nákladní doprava 

od 3,5 tuny do 7,5 tuny (LN)
5119 9,6%

středně těžká nákladní doprava 

od 7,5 tuny do 12 tun (SN)
988 1,9%

těžká nákladní doprava nad 12 tun (TN) 3096 5,8%

autobusy 531 1,0%

celkem 53189 100%
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Název akce, místo, datumPrůzkum silniční dopravy dle profilů – celkové intenzity

≈1 – silnice II/247 (směr Lovosice)
≈2 – silnice II/261 (směr Žalhostice)
≈3 – silnice III/24716 (směr Michalovice)
≈4 – silnice III/24715 (směr Kamýk)
≈5 – silnice III/2611 (směr Hlinná / Lbín)
≈6 – silnice III/25847 (směr Žitenice)
≈7 – silnice I/15 (směr Trnovany)
≈8 – silnice II/261 (směr Křešice, Hošťka)
≈9 – silnice I/15 (směr Terezín, Lovosice)
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Srovnání celkových intenzit motorové dopravy a 

tranzitních intenzit



Název akce, místo, datum

Oblast

Setkání Řídícího výboru PUMM Litoměřice,

11. 6. 2018, Vít Gabrhel (vit.gabrhel@cdv.cz)



Název akce, místo, datum

Vybavenost domácností dopravními prostředky 

v Litoměřicích (726 domácností)

Setkání Řídícího výboru PUMM Litoměřice,

11. 6. 2018, Vít Gabrhel (vit.gabrhel@cdv.cz)



Název akce, místo, datum

Parametry AUTOMOBILŮ vlastněných 

domácnostmi v Litoměřicích (633 automobilů)

Počet kilometrů ujetých za rok (průměr / median) 23 409 / 10 000

Rok výroby (průměr / median) 2007 / 2008

Vybavenost dálniční známkou (roční + měsíční + desetidenní) 58 %

Palivo

Benzín 66 %

Nafta 42 %

Jiné 2 %

Setkání Řídícího výboru PUMM Litoměřice,

11. 6. 2018, Vít Gabrhel (vit.gabrhel@cdv.cz)



Modal split podle účelů cest – obyvatelé Litoměřic

• nejčastějšími způsobem přepravy je pěší chůze (44 %) a automobil (43 %)

• při cestách za nákupy a volným časem je častěji využívána pěší chůze (49 % 
resp. 54 %)

• minimálně je pro jakýkoliv účel využívána jízda na kole; do práce je nejvíce 
využívána automobilová doprava (53 %) a pěší chůze (34 %)



Modal split podle účelů cest – obyvatelé okolních obcí
• u obyvatel okolních obcí je výrazně zastoupena přeprava automobilem (68 

%); vyšší je také využívání VHD (14 %)

• při cestách za nákupy je častěji využívána automobilová doprava (68 %); u 
cest za volným časem je to naopak pěší chůze (45 %)

• do práce je nejvíce využívána automobilová doprava (79 %)



Komunikační strategie – aktivity 

– Facebook: https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/

– Web: www.litomericedostupnevsem.cz

– Pravidelné články – seznámení s výstupy analytické části, pozvánka na VF 

– Obrazy měst 

– Vzdělávací plakát (cyklistika), 5 vzdělávacích videí na Youtube

– kampaň O dopravě hravě zdravě

https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/
http://www.litomericedostupnevsem.cz/


Název akce, místo, datum

Co nás čeká 

• 27.11. Formulace vize s veřejností (Hrad Litoměřice)

• 01/2019 – dotazníkové šetření mezi podnikateli

• 2019 Návrhová část - projednání návrhových opatření s veřejností 

• 2019+ Studie parkování, cyklogenerel, studie rozvoje (e)MHD

• 2019  Schválení PUMM zastupitelstvem  

• 2020+ Realizace PUMM



Antonín Tym
Hana Brůhová Foltýnová

Město Litoměřice

Smart City Litoměřice
E-mail: antonin.tym@litomerice.cz
E-mail: hana.bruhova@litomerice.cz

Děkujeme  za  pozornost!
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