
PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY 

LIBEREC – JABLONEC NAD NISOU

Veřejné projednání – Jablonec nad Nisou – 17.3.2021



PROGRAM

• Shrnutí Analytické části

• Návrh vize, pilířů a strategických cílů

• Specifické cíle a opatření pro veřejný prostor a nemotorovou dopravu

• Specifické cíle a opatření pro veřejnou dopravu

• Specifické cíle a opatření pro automobilovou dopravu

• Aktivity pro zklidnění centra města

• Aktivity pro integrovanou hromadnou dopravu

• Aktivity pro parkování na míru

• Akční plán



ANALYTICKÁ ČÁST – HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

• Veřejná doprava – zdržování v přetížených uzlech, složité linkové 

vedení, nedostatečná integrace s krajem

• Nedostatek on-line informací o MHD a přehledných map

• Cyklistická doprava - stále chybí hlavní stezky i drobnější opatření

• Vedení tranzitní a vnější dopravy všemi ulicemi

• Průtah silnic I. třídy centrem

• Jablonec n.N. nemá obchvat, nejvyšší intenzity jsou na vjezdech

• Jižní tangenta  - nerealistický projekt

• Parkování  - bilance odstavování  nad 100 % v centru a na sídlištích

• Nekapacitní okružní a řízené křižovatky

• Nákladní doprava  průjezdy centrem



VIZE 

• Uspořádání veřejného prostoru ve městech 

zejména s ohledem na potřeby pohybu pěšky, 

na jízdním kole a prostředky hromadné 

dopravy se zajištěním dostatečně kapacitní 

sítě hlavních ulic pro plynulou a bezpečnou 

automobilovou dopravu jen s nezbytnými 

omezeními



PILÍŘE

A) Veřejný prostor přívětivý pro pobyt a 

pro pohyb bez aut

B) Veřejná doprava atraktivní volbou 

pro cesty do města a po městě 

C) Automobilová doprava funkční 

s ohledem na veřejný prostor    



STRATEGICKÉ CÍLE

A) 1. Veřejný prostor přívětivý pohybu bez aut 

2. Vyšší podíl nemotorové dopravy

B)  3. Vyšší podíl veřejné dopravy

C)  4. Racionální užívání automobilů s ohledem na   

veřejný prostor



SPECIFICKÉ CÍLE - KVALITNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR

1.1 Významné prostory v centru a lokálních centrech pro 

společenský život a pěší 

1.2 Frekventované ulice s respektováním potřeb obyvatel

1.3 Přívětivá obslužná uliční síť 

2.1 Cyklistická a pěší doprava je vnímaná jako běžná

2.2 Cyklistická a pěší doprava je chráněná od provozu automobilů

2.3 Cyklistická a pěší doprava je přitažlivá



SPECIFICKÉ CÍLE – ATRAKTIVNÍ VEŘEJNÁ DOPRAVA

3.1 Rychlá a pohodlná veřejná doprava

3.2 Lepší infrastruktura veřejné dopravy

3.3 Lepší péče o cestující



SPECIFICKÉ CÍLE – FUNKČNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

4.1 Klidné a dostupné centrum

4.2 Funkční komunikační síť

4.3 Parkování na míru s ochranou centra

3.4 Neobtěžující nákladní doprava – železnice a 

regulace nákladních aut



AKTIVITY PRO ZKLIDNĚNÍ CENTRA MĚSTA



AKTIVITY PRO ZKLIDNĚNÍ

CENTRA MĚSTA 2030





AKTIVITY – CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ





AKTIVITY VEŘEJNÁ DOPRAVA

• Tramvajová trať do AN Jablonec nad Nisou

• Terminál AN Jablonec nad Nisou

• Páteřní linky s krátkým pravidelným  intervalem

• Posílení veřejné dopravy do Rádla

• Po zklidnění centra – více linek do Smetanovy

• Sídliště Na vršku – obsluha tramvají – dočasně nová linka

• Výhled: tram – train – prodloužení do Tanvaldu

• Plná integrace linky 141

• Prodloužení 101 – Bedřichov, sedlo Maliník

• Plná integrace prostoru mezi městy



AKTIVITY VEŘEJNÁ DOPRAVA

• Zapojení příměstské dopravy do MHD, optimalizace 

příměstské dopravy, integrace 141, směr Kokonín

• Zavedení linek založených na poptávkové dopravě ve 

spojení s malými vozidly

• Preference MHD – organizace a SSZ

• Zjednodušit  a propojit odbavovací systém a platební 

systém MHD – mobilní aplikace

• Informace o MHD (dispečing, poloha vozidel, mapy IDOL)

• Výhled: parciální trolejbus 141 a 101

• Výhled: lanovka Nové Kunratice - Bedřichov



AKTIVITY PARKOVÁNÍ

• Zavedení zóny placeného stání + zóna sídliště

• Preference rezidentů v centru (dnes nemají žádná stání)

• Parkování u sportovně rekreačních areálů a bazénu

• Parkování u nemocnice vs. Heliport

• Parkování v centru Proseče

• Parkovací garáže pod Horním náměstím

• P+R Ostrý roh

• K+R nádraží, AN





AKČNÍ PLÁN

• Návrhové horizonty 2030 a 2050

• Scénář nulový a rozvojový

• Varianta minimální, středová,  maximalistická

• Časový plán, finančních náklady a zdroje

• Indikátory   



KONTAKTY

• jan.kasik@ndcon.cz, 603820397

• www.chytrenacestu.cz

mailto:jan.kasik@ndcon.cz
http://www.chytrenacestu.cz/

