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Město se nachází v tzv. metropolitní 
oblasti hlavního města Prahy. Je proto 
ovlivněno nejen blízkostí hlavního města 
a jeho spádovostí, ale také strategickými 
dokumenty, které jsou pro tuto oblast 
tvořeny: 

Kromě výše uvedených dokumentů 
byl zohledněn Strategický plán rozvoje 
města Čelákovic. 

Na dokumentu pracovalo množství ex-
terních pracovníků ve spolupráci s ve-
dením města (starosta Ing. Josef Pátek, 
místostarosta Ing. Petr Studnička, PhD.).

Tvorba “Koncepce mobility města Čelák-
ovice” (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_09
2/0014619 ) byla spolufinancována Ev-
ropskou unií z Operačního programu 
Zaměstnanost. 

Dokument zajišťuje komplexní přehled 
o  stavu dopravy a mobility  ve  městě.  
Narozdíl od generelů dopravy se věnu-
je komplexně všem oblastem dopra-
vy a mobility (silniční doprava osobní, 
nákladní,  doprava v klidu, veřejná hro-
madná doprava, aktivní mobilita - tj. 
doprava pěší a cyklistická, bezpečnost 
silničního provozu, vodní doprava 
a doprava letecká).

Jedná se o koncepci mobility, protože 
se nevěnujeme pouze dopravě (mobil-
ita zprostředkovaná dopravním pros-
tředkem), ale mobilitě obecně. 

Součástí dokumentu byla konzultace 
s významnými stakeholdery: 

KONCEPCE
MOBILITY

ROPID
SPRÁVA

ŽELEZNIC

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

KRAJSKÁ SPRÁVA 
A ÚDRŽBA SILNIC

POLICIE ČR
MĚSTSKÁ POLICIE

ŘEDITELSTVÍ SILNIC
A DÁLNIC ČR

... a další...

Integrovaná strategie pro ITI
Pražské metropolitní oblasti

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Plán dopravní obslužnosti 
Středočeského kraje 2016-2020
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou komplexně zpracovaný materiál věnovaný problematice dopravy a mo-

bility na území města Čelákovic a v jeho blízkém okolí. 

V návaznosti na veřejné jednání o koncepci dopravy v Čelákovicích, které se uskutečnilo v sou-

vislosti se zpracováním nového Územního plánu Čelákovic v listopadu 2018, iniciovalo město 

Čelákovice zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na zpracování 

uceleného strategického dokumentu s názvem „Koncepce mobility města Čelákovice“. Žádost 

města Čelákovic byla úspěšná a město získalo dotační prostředky. Realizace projektu probíhala 

v období od 1. března 2020 do 30. listopadu 2020.

Předmětná koncepce má za cíl vyhodnotit současný stav na základě analýz a dopravních průz-

kumů a navrhnout odpovídající řešení hlavních nedostatků s cílem maximální optimalizace do-

pravy a mobility na území města Čelákovic. Dokument se skládá z pěti stěžejních částí. Těmi jsou 

úvodní část, analytická část, SWOT analýza, strategická část a akční (implementační) plán.

Realizace dopravních průzkumů nebyla zásadním způsobem ovlivněna v roce 2020 dopady pan-

demie COVID-19 a zároveň při nich byla využita i inovativní metoda s využitím signalizačních ge-

olokačních dat mobilních operátorů. 

Koncepce mobility se věnuje silniční dopravě, dopravě v klidu – parkování, veřejné hromadné 

dopravě, aktivní mobilitě – pěší a cyklistické dopravě a bezpečnosti dopravy. Na zpracování stra-

tegického dokumentu se podíleli dopravní experti, ale i studenti především z fakulty dopravní 

Českého vysokého učení technického v Praze. Vybraní členové řešitelského týmu byli po dobu 

řešení projektu zaměstnanci Městského úřadu Čelákovice. Na vyhodnocení signalizačních dat 

mobilních operátorů se podílela společnosti CE-Traffic, a.s. Administraci projektu zabezpečovala 

společnost SmartPlan s.r.o. 

Na tomto místě bychom chtěli jménem města Čelákovic všem zainteresovaným osobám a subjek-

tům vyslovit velké poděkování za zodpovědný přístup a profesionální spolupráci při zpracování 

celého koncepčního dokumentu.

Ing. Josef Pátek    
starosta

Ing. Petr Studnička, PhD.
místostarosta I
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Dlouhodobé plánování dopravy a mo-
bility celého města, které má přesah i na 
další odvětví jako je zdravotnictví, škol-
ství, stavebnictví aj., je nezbytné postavit 
na pevných datech. 

Středobodem analytické části bylo za-
jištění takových dat. Pro účely dokumen-
tu proběhl: 

• Terénní průzkum pochůzkou

• Průzkum cyklistické dopravy

• Průzkum silniční dopravy kordónový

• Průzkum silniční dopravy křižovatk-
ový

• Průzkum silniční dopravy profilový

• Průzkum dopravy v klidu

• Bezpečnostní inspekce

• Analýza signalizačních dat mobilních 
oparátorů

• Analýza dostupných statistických  dat 
o dopravě

ANALYTICKÁ 
ČÁST

Ve městě je velmi silná cyklistická dop-
rava. Velmi příjemným zjištěním bylo, 
že v Čelákovicích je účelová cyklistická 
doprava tak atraktivní variantou, že na ni 
nemá příliš negativní dopad ani neopti-
mální počasí (jako například déšť). 

Při průzkumech silniční dopravy bylo 
zjištěno, že na ulici Toušeňské a také na 
ulici Jana Zacha není dodržována nejvšší 
dovolená rychlost. Pro ulici Toušeňsk-
ou byla rychlost překračována v 74  % 
případů, na ulici Jana Zacha pak v 26 %. 
Další nepříjemnou skutečností je podíl 
těžké nákladní dopravy na obslužné ko-
munikaci Jana Zacha - až 13 % těžké do-
pravy.

Pro dopravu v klidu tvoří největší překáž-
ku dlouhodobě odstavená vozidla (až 
36 % celkové kapacity). 

Z lokalizačních dat byl analyzován po-
hyb obyvatel a dojížďka za prací. 

AŽ 1/3 REZIDENTŮ
VYJÍŽDÍ Z MĚSTA
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Datum Počasí Počet cyklistů 
(cyklisti/den)

Ulice Ostrov

čtvrtek 27. 8. 2020 459

pátek 28. 8. 2020 633

Ulice sady 17. listopadu

pátek 4. 9. 2020 1 156

sobota 5. 9. 2020 1 049

neděle 6. 9. 2020 784

ANI DÉŠŤ NÁS
NEZASTAVÍ
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VIZE

Čelákovice jako 
město krátkých vzdáleností

Problém vzrůstající automobilizace a intenzit dopra-
vy je nezbytné řešit již v zárodku. Veřejný prostor 

se musí připravit takovým způsobem, aby přepra-
va automobilem byla co možná nejméně atraktivní 
variantou, a to tak, že ostatní způsoby budou pro 

uživatele jednoduše lepší ve všech ohledech. S tím 
se pojí řada opatření cílících na podporu tzv. města 

krátkých vzdáleností, tj. vše se dá vyřešit pěšky či 
na kole v rámci města. Jedná se tak o úpravu 
veřejného prostoru a distribuci a organizaci 
služeb takovým způsobem, že není nutné 

využívat osobní automobil. 
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STRATEGICKÉ 
CÍLE

P

!

1
Udržitelná silniční doprava

Dlouhodobý trend zvyšující se 
automobilizace a rostoucích 
počtů vozidel na silnicích nel-
ze popírat a je nezbytné se 
soustředit na dlouhodobě 
udržitelnou dopravu. A to ap-
likací vhodných omezení a mo-
tivací a podporou alternativních 
způsobů dopravy.

2
Udržitelná doprava v klidu

Veřejný prostor je ve městech 
mnohdy velmi omezený a vol-
ba mezi parkem či hrištěm pro 
děti a parkovištěm by měla být 
samozřejmá. Parkoviště nemá 
pro veřejný prostor velkou 
přidanou hodnotu. Je tedy 
nutné s omezeným místem na-
kládat rozumně a hledat další 
způsoby, jak odstavit stále ros-
toucí počty vozidel. 

3
Optimalizace veřejné

hromadné dopravy a obsluhy 

Absence poptávky vždy nemusí 
znamenat, že by se nemělo in-
vestovat do kvality a navyšovat 
kapacity, resp. optimalizovat ob-
sluhu území. Veřejná hromadná 
doprava má obrovský potenciál. 
Jen je nezbytné tento potenciál 
vhodně využít a následně dobře 
odkomunikovat. Je nezbytné 
k uživatelům dostat informaci 
o tom, jak atraktivní možností 
VHD je.

4
Podpora aktivní mobility

Jak je vnímána a podporována 
aktivní mobilita (mikromobilita, 
chůze, cyklistika, ...) má přímý 
vliv na udržitelnou dopravu 
obecně. Ovlivňuje využití VHD, 
snižování intenzit silniční dopra-
vy a mnohé další. Základem pro 
adekvátní podporu aktivní mo-
bility je spojená, srozumitelná 
a bezpečná infrastruktura v kom-
binaci s dostupnými službami 
a  motivačními opatřeními. Ak-
tivní mobilita má proto silnou 
vazbu na bezpečnost dopravy. 

5
Zvýšení bezpečnosti
silničního provozu

Ročně ztratí život na českých 
silnicích zhruba 500 lidí, což 
je nepřijatelné číslo (byť se za 
poslední roky značně sníži-
lo). V dnešní době je již bez-
pečnost dopravy stěžejní téma 
pro každý dopravně-inženýrský 
projekt a má prioritu nad všemi 
ostatními aspekty (ve většině 
případů). Stále je však nutné 
vyřešit problémy na infrastruk-
tuře z let minulých a další ne-
dostatky. Bezpečnost dopravy 
vnímáme především z pohledu 
tří složek: člověk-vozidlo-infra-
struktura. Na všechny složky je 
možné pozitivně působit, ale na 
každou jinak. 

6
Rozvoj rekreační vodní

dopravy

Strategická poloha města u řeky 
Labe zajišťuje městu velmi sil-
nou pozici v rámci turistiky 
spojené s rekreační plavbou, 
ale také cyklistiky a dalších. 
V současné době není celostát-
ně příliš velká podpora vod-
ní nákladní dopravy. Je proto 
vhodné, aby se město společně 
s dotčenými institucemi, spolky 
a dalšími stakeholdery orien-
tovali na rekreační plavbu a za-
jištění adekvátní infrastruktury 
(přístaviště, mola aj.). 
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Doporučená opatření jsou rozdělena do 
šesti strategických cílů (definovány na 
předchozí straně). Mězi těchto šest stra-
tegických cílů bylo rozděleno celkem 
21 doporučených opatření. Opatření 
povedou ke zlepšení kvality mobility ve 
městě s podporou udržitelného rozvoje, 
udržitelné mobility a vize města “město 
krátkých vzdáleností”. 

Výčet opatření je uveden níže:

UDRŽITELNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA
Opatření 1: Odstranění bariér

Opatření 2: Obchvat města

Opatření 3: Zklidňování dopravy

Opatření 4: Napojení města na nadřa-
zenou silniční síť

Opatření 5: Řešení logistiky těžké do-
pravy

Opatření 6: Zlepšení technického stavu 
vozovek

UDRŽITELNÁ DOPRAVA V KLIDU
Opatření 7: Rezidenční parkovací zóny

Opatření 8: Odstavná a záchytná park-
oviště

Opatření 9: Cenová politika

VYBRANÁ 
OPATŘENÍ

Opatření 10: Digitalizace parkování a 
enforcement
Opatření 11: Řešení dílčích nedostatků

OPTIMALIZACE VEŘEJNÉ HROMAD-
NÉ DOPRAVY A OBSLUHY ÚZEMÍ
Opatření 12: Revize rozmístění auto-
busových zastávek
Opatření 13: Změny názvů zastávek
Opatření 14: Změny směrové a časové 
koordinace linek
Opatření 15: Preference VHD
Opatření 16: Řešení kapacitních 
problémů v relaci Čelákovice – Praha

PODPORA AKTIVNÍ MOBILITY
Opatření 17: Návrh sítě pro cyklistickou 
dopravu
Opatření 18: Podpora sdílených kol 
(Bike-sharing) a využití elektrokol
Opatření 19: Pěší infrastruktura 
– generel bezbariérovosti

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO 
PROVOZU
Opatření 20: Zapracování návrhů 
opatření z provedené bezpečnostní 
inspekce

ROZVOJ REKREAČNÍ VODNÍ DOPRA-
VY
Opatření 21: Výstavba vývaziště a mol
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VYMEZENÍ 
PARKOVACÍCH 
ZÓN VE 
MĚSTĚ 
A 
ODSTAVNÝCH
PARKOVACÍCH 
PLOCH

ÚPRAVA
ROZMÍSTĚNÍ
ZASTÁVEK
AUTOBUSOVÉ
DOPRAVY
A
DOCHÁZKOVÁ
VZDÁLENOST

NÁVRH
PROPOJENÉ
CYKLISTICKÉ
INFRASTRUK-
TURY
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Dokončením dokumentu 
práce na zlepšení města 

nekončí. 

Práce nyní začíná. 

Má-li mít mobilita 
v Čelákovicích
budoucnost. 

Má-li být mobilita
udržitelná. 

Musíme všichni táhnout
za jeden provaz.

Zpracovatelský tým by
tímto chtěl poděkovat
všem, kteří se podíleli

na zpracování dokumentu. 
Všem, kteří pomohli, 
poskytli radu, názor, 

informace, data. 
Plánování budoucnosti

města musí být společná
práce. Jednotlivci na to

sami nestačí. 

Děkujeme. 

www.celakovice.cz


