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1 Úvodní část 

1.1 Preambule 
Cílem dokumentu je popsat ve městě Čelákovice základní oblasti dopravy, identifikovat 
problematické faktory a nalézt optimální řešení zlepšení současné situace. Koncepce 
dopravy se věnuje území celého města s přesahem na spádovou oblast. Dokument lze 
rozdělit celkem na pět logických celků: Úvodní část (popis cíle dokumentu, návaznost na 
ostatní strategické dokumenty a výčet zájmových skupin), Analytická část (vymezení území 
a analýza všech podstatných módů dopravy), SWOT analýza (popis silných a slabých 
stránek, vč. výčtu hrozeb a příležitostí), Strategická část (definuje základní vizi města 
v souvislosti s dopravou, navazuje strategickými cíli, které podporují vizi a končí v rozsahu 
opatření pro jednotlivé strategické cíle), Akční plán (uvádí strategickou část v kontextu 
harmonogramu a rozpočtu města).  

Zásadním přínosem pro město je možnost správně uchopit nejzásadnější problémy 
v dopravě a nastavit správný ideový směr. Zároveň dokument vytváří jistou strukturu, na 
kterou se může město při rozhodování odkázat. Především však tento dokument udává 
základní plán rozvoje dopravní infrastruktury na řešeném území, na který je možné 
navazovat.  

Klíčovým slovem je v názvu dokumentu právě mobilita. Neřešíme pouze dopravu 
(podmnožina) ale komplexně celou mobilitu osob. Příklad rozdílu těchto dvou termínů 
v tabulce níže (zdroj: Jak na to v dopravě?, Czech Smart City Cluster, 2019) viz tabulka 1.1. 
Koncepce mobility tedy řeší všechny oblasti a má tím výrazný přesah mezi odvětvími.  

 
Tabulka 1.1: Rozdíl mezi mobilitou a dopravou 

Doprava Mobilita 
Silniční, železniční, lodní, … doprava.  

  

Jednoduše mobilita řešena pomocí 
dopravního prostředku.  

 
Také prostředek pro naplnění potřeb 
mobility.  

Obecně přesun z místa k cíli.  

 

Různé formy mobility, jako například tzv. aktivní 
mobilita.  

 
Aktivní mobilita je využití převážně vlastní schopnosti 
přepravit se vlastní silou.  
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Přehled použitých zkratek: 

AČR – Armáda České republiky 

CEBASS – Centrální Evidence Bezpečnostních Analýz Silniční Sítě 

ČD – České dráhy 

ČR – Česká republika 

ČSAD – Československá státní automobilová doprava 

ČSÚ – Český statistický úřad 

EU – Evropská unie 

GPS – Globální polohový systém (Global Positioning Systém) 

ICT – Informační a komunikační technologie 

ID – Identifikační číslo 

IDS – Identifikátor datové schránky 

IDSK – Integrovaná doprava Středočeského kraje 

IPR – Institut plánování a rozvoje 

ITI – Institut technické inspekce 

KŘP – Krajské ředitelství policie 

KSÚS – Krajská správa a údržba silnic 

KŽC – Klub železničních cestovatelů 

LAU – Místní správní jednotka (Local administrative unit) 

MDDM – Městský dům dětí a mládeže 

MHD – Městská hromadná doprava 

MÚK – Mimoúrovňové křížení 

NS – Naučná stezka 

NUTS – Nomenklatura územních statistických jednotek  

OAD – Okresní autobusová doprava 

OOSPO – Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

PAD – Pravidelná autobusová doprava 

PID – Pražská integrovaná doprava 

PK – Přepravní kontejner 
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PMO – Projektová kancelář (Project Management Office) 

PUMPO – Plán udržitelné mobility Prahy a okolí 

ROPID – Regionální organizátor pražské integrované dopravy 

ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic 

ŘVC – Ředitelství vodních cest 

SC – Strategický cíl 

SČK – Středočeský kraj 

SDZ – Svislé dopravní značení 

SID – Středočeská integrovaná doprava 

SLZ – Sportovní létající zařízení  

SRN – Spolková republika Německo 

SSZ – Svislé světelné značení 

SŠ – Střední škola 

SWOT – vnitřní silné a slabé stránky organizace, příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí 
organizace (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)  

SŽ – Správa železnic 

TEN-T – Transevropská dopravní síť 

TOS – Továrna Obráběcích Strojů 

TSK – Technická správa komunikací 

VDZ – Vodorovné dopravní značení 

VHD – Veřejná hromadná doprava 

ZÁKOS – Základní komunikační síť  

ZŠ – Základní škola 

 

 

Snímky, mapy a tabulky bez udání zdroje jsou vypracovány zpracovatelským týmem 
(zaměstnanci města Čelákovic) dokumentu. 
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1.2 Návaznost na strategické dokumenty 
Strategický dokument je nezbytné zpracovávat v kontextu regionálního a národního 
rozvoje. Za tímto účelem byly zohledněny strategie, plány, projekty a další dokumenty, 
zaměřující se na oblast dopravy či s touto oblastí jinak souvisejí. Konkrétní dokumenty jsou 
uvedeny v tabulce níže (tabulka 1.2): 

Tabulka 1.2: Seznam dokumentů 
# Název (vč. platnosti, resp. data vydání či aktualizace) 

1 Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030, Město Čelákovice a kolektiv autorů, 
prosinec 2011 

2 Prognóza vývoje početního stavu a pohlaví a věkové struktury obyvatelstva města Čelákovice 
na období 2016-2040 

3 Územní plán sídelního útvaru města Čelákovice, úplné znění po změnách 1, 2, 3 a 5 – textová 
část, Archdan, červenec 2020 

4 Územně analytické podklady ORP Brandýs nad Labem, Hrdlička spol., s.r.o. a GEPRO spol. 
s r.o., prosinec 2016 

5 Aktualizace programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2018-2024, 
Středočeské inovační centrum, 2018 

6 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, Praha 5, listopad 2011 

7 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, Rada vlády pro udržitelný rozvoj a Ministerstvo 
životního prostředí České republiky, 2010 

8 Plán udržitelné mobility Prahy a okolí – „Polaď Prahu“, IPR Praha, Pražská integrovaná doprava, 
TSK a.s., Operátor ICT, Dopravní podnik hlavního města Prahy a další, květen 2019 

9 Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje 2016-2020, Krajský úřad Středočeského kraje 
a Oddělení dopravní obslužnosti kraje, 2016 

10 Projektový záměr ITI PMO – Terminály veřejné dopravy a P+R, cyklistická doprava, silniční 
doprava, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2017 

9 Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti, Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy, srpen 2014 

10 Akční plán rozvoje Čelákovice 2010-2012, Starosta města Ing. Bohumil Klicpera, prosinec 
2009 

11 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020, Středočeský kraj, 2014 

12 Vyhodnocení podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území Středočeského kraje, 
Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., 2017 

  

Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030, Město Čelákovice a kolektiv 
autorů, prosinec 2011 

Je to základní komplexní rozvojový materiál vypracovaný pro město Čelákovice. Stanovuje 
hlavní směry rozvoje Čelákovic, dlouhodobé cíle i konkrétní kroky k jejich naplnění 
i z pohledu dopravy.  

Prognóza vývoje početního stavu a pohlaví a věkové struktury obyvatelstva města 
Čelákovice na období 2016-2040 

Tato demografická studie si klade za cíl zmapovat v základních obrysech dosavadní 
populační vývoj města Čelákovice a na základě vědeckého poznání tohoto vývoje a jeho 
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podstatných souvislostí sestavit prognostický odhad změn početního stavu, pohlaví 
a věkové struktury obyvatelstva dotčeného celku.  

Územní plán sídelního útvaru města Čelákovice, úplné znění po změnách 1, 2, 3 a 5 – 
textová část, Archdan, červenec 2020 

Cílem z urbanistického řešení je rozvoj města usměrnit do urbanistického celku se všemi 
návaznostmi na stávající zástavbu a okolní aktivity v území. Z pohledu dopravy je zde 
základní popis města Čelákovic ve všech zmiňovaných druzích dopravy. 

Územně analytické podklady ORP Brandýs nad Labem, Hrdlička spol., s.r.o. a GEPRO spol. 
s r.o., prosinec 2016 

Tento dokument se zaměřuje z pohledu silniční dopravy na koridor silnice II/245, který má 
řešit napojení Čelákovic na dálnici D11 (včetně nové MÚK na dálnici D11). Je to velmi 
zatížený průtah automobilovou dopravou s denní intenzitou až 6 000 vozidel. Z pohledu 
železniční dopravy na koridoru železniční tratě č. 231 zahrnující rekonstrukce, přeložky, 
rekonstrukce tratě v Čelákovicích a Mstěticích. Mezi další problémy dopravy Čelákovic patří 
například: nedostatek parkovacích míst ve starší sídlištní zástavbě, hluk z železniční dopravy 
– ochrana stávající obytné zástavby. 

Aktualizace programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2018-
2024, Středočeské inovační centrum, 2018 

Předkládaný dokument představuje podklady pro aktualizaci Programu rozvoje územního 
obvodu Středočeského kraje na období 2018-2024, s výhledem do roku 2030. Pro 
jednotlivé prioritní oblasti byla navržena typová opatření, která mohou vést k naplnění cílů 
v dané oblasti. V rámci cílů by se měl kraj zaměřit na zahájení dostavby páteřních tras, a to 
jak silniční, tak železniční sítě. Jedná se především o strategické dopravní celky, které budou 
mít největší přínos pro území a zároveň omezí negativní dopady dopravy do území.  

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, Praha 5, listopad 2011 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování. Je zde znázorněna etapizace/pořadí změn v území 
v železniční dopravě a silniční dopravě.  

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 

Cílem udržitelné dopravy je zajistit, aby dopravní systémy byly v souladu s hospodářskými, 
sociálními a enviromentálními potřebami společnosti a současně měly co nejmenší 
nežádoucí dopady na hospodářství, společnost a výrobu. Snížená dopravní obslužnost 
regionů vyvolává potíže při dojížďce za prací i za službami. Při zvyšování dopravní 
obslužnosti má klíčový význam veřejná doprava, která je na přepravenou osobu spojena 
s nižšími dopady na životní prostředí než automobilová doprava.  
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Plán udržitelné mobility Prahy a okolí – „Polaď Prahu“, IPR Prahy, Pražská integrovaná 
doprava, TSK a.s., Operátor ICT, Dopravní podnik hlavního města Prahy a další, květen 2019 

Plánovaná opatření, která sledují posílení provozu, jsou vybrána kvůli zvýšení atraktivity VHD 
cestou snížení celkové obsazenosti jednotlivých spojů tak, aby plnily standardy 
obsaditelnosti nastavené objednateli dopravy. Zavedením vrstvy spěšných vlaků v PID se 
významně zkrátí jízdní doby mezi středně velkými centry ve Středočeském kraji a Prahou, 
které jsou v současné době obsluhovány pouze osobními vlaky, což se týká města 
Čelákovice. Opatření dále povede k odlehčení vrstvy osobních vlaků.  

Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje 2016-2020, Krajský úřad Středočeského 
kraje a Oddělení dopravní obslužnosti kraje, 2016 

Předložený Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje na období 2016-2020 je 
zpracován na základě povinnosti objednavatelů veřejné dopravy pořizovat dopravní plány. 
Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné 
zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. 
Cílem dopravního plánu je snaha nastínit vývoj dopravní obslužnosti a jejího zkvalitňování 
pro cestující. Dokument otevírá různé možnosti rozvoje veřejné dopravy, které reagují na 
nově vznikající problémy.  

Projektový záměr ITI PMO – Terminály veřejné dopravy a P+R, cyklistická doprava, silniční 
doprava, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2017 
Projekt řeší zejména nedostatečnou kapacitu parkoviště napojeného na veřejnou dopravu 
v blízkosti výpravní budovy železniční stanice Čelákovice. Zejména je potřeba zajistit další 
parkovací plochy pro osobní automobily cestujících, kteří v přímé návaznosti na zaparkování 
vozidla na dobu většinou kratší než 24 hodin využívají veřejnou dopravu. V rámci toho byl 
proveden dopravní průzkum v železniční stanici Čelákovice, kde se řešily nástupy a výstupy 
cestujících v pracovní dny a o víkendech. Předešlá data o denních průměrech cestujících, 
jsou zaznamenána v kampani z října 2015, kdy se pozorovala trať č. 2311 dle druhů dnů 
v týdnu u osobních a spěšných vlaků.  

Zajistit tam tolik potřebné parkování, resp. parkovací dům pro dojíždějící zejména do/z 
Prahy o celkové kapacitě cca 100 parkovacích míst. 

Aktuálně je u výpravní budovy železniční stanice pouze 50 parkovacích míst, viz výchozí stav.  

Město Čelákovice koupí pozemků od SŽ bude moci upravit i prostředí v okolí vlakového 
nádraží, zejména přednádražní prostor. Součástí stavebních prací budou také vegetační 
úpravy, osvětlení, vsakování dešťové vody, kamerový systém a nová autobusová zastávka. 

Projekt řeší bezpečnost cestujících autem, na kole i pěších. V sousedství parkovacího domu 
vznikla v roce 2018 parkovací věž o kapacitě 118 jízdních kol. Rovněž dojde k dokončení 
modernizace vlakového nádraží. Z důvodů zkapacitnění vlakové stanice, vybudování 

 
1 SŽ přečíslovala úsek 231 na 232 
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„cyklověže“ a teď i výstavby parkovacího domu lze očekávat více cestujících. Proto bude 
kladen důraz na bezpečnou trasu pro pěší vč. správného dopravního značení. 

V rámci projektu bylo provedeno dotazníkové šetření. Dále byly provedeny průzkumy, 
zaměřující se na přepravu osob v autobusech linek (405, 4122, 427, 443), které byly 
uskutečněny v březnu roku 2006 a v říjnu roku 2015. Další dopravní průzkum autobusové 
linky číslo 655 byl proveden v dubnu 2019.  

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti, Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, srpen 2014 

Velký potenciál má podpora kombinované přepravy osobním automobilem a vlakem (popř. 
autobusem) z vhodně zvolených tranzitních míst zázemí Prahy ve formě P+R, podpory 
parkovacích domů apod. Tyto lokality by však neměly být voleny až na území hlavního 
města, ale spíše v napojení na kapacitní železniční stanice v suburbánních městech (Úvaly, 
Černošice, Čelákovice, Říčany apod.) tak, aby nedocházelo k příjezdům většího počtu 
vozidel do hlavního města. Z realizovaných studií je zřejmé, že volba dopravního prostředku 
v území vybaveném kvalitním železničním spojením je výrazně nakloněna k využívání 
veřejné dopravy. 

Metodika je založena na vztahu mezi jádrovým městem (zdrojovou oblastí migrace) 
a suburbanizovanou obcí (cílovou oblastí migrace). Tento vztah je pro metodiku zásadní. Do 
vymezení suburbánních zón vstupují všechna města, jejichž populační velikost je rovna nebo 
přesahuje počet 10 000 trvale bydlících obyvatel podle evidence ČSÚ. Město musí 
dosáhnout stanovené hranice k 31. 12. předchozího roku. Za jádrové město se nepovažuje 
obec, která svými charakteristikami splňuje podmínky pro zařazení do kategorie 
suburbanizované obce (jde konkrétně o města v zázemí Prahy, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, Říčany, Čelákovice a Milovice). 

Akční plán rozvoje Čelákovice 2010-2012, starosta města Ing. Bohumil Klicpera, prosinec 
2009 

Dokument se zabývá celkovým shrnutím silniční a cyklistické dopravy, je zde řešen i obchvat 
města. 

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020, Středočeský kraj, 
2014 

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je základním střednědobým 
programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, sestávající z cílených opatření a 
intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. Obsahuje směry a úkoly rozvoje finanční 
povahy i úkoly nefinanční povahy, jako jsou politiky, nástroje, organizační úkoly, doporučení 
pro ústřední správní orgány k podpoře kraje atd. Cílem Programu je navrhnout pro 
stanovené plánovací období promyšlenou množinu opatření na podporu ekonomického a 
sociálního rozvoje kraje, jež vychází ze strategických záměrů kraje a je realizovatelná 
dostupnými finančními prostředky.  

 
2 ROPID přečísloval historicky vybrané autobusové linky 405 = 655 a 412 = 662 
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Vyhodnocení podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území Středočeského kraje, 
Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., 2017 

Dokument se věnuje celému území Středočeského kraje, který je popsán v rámci několika 
oblastí včetně dopravy. Podklady jsou užity v rámci navrhovaných opatření, resp. v rámci 
kontroly odchylky od krajských záměrů v rámci území.  

1.3 Významné strategické cíle a podporované aktivity 
Z výše uvedených a analyzovaných strategických dokumentů lze za ty momentálně 
nejvýznamnější ve smyslu strategického rozvoje dopravní infrastruktury a udržitelného 
rozvoje městské mobility považovat níže uvedené dokumenty:  

 Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030, 2011; 
 Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, 2019; 
 Integrovaná strategie pro integrované územní investice (ITI) Pražské metropolitní 

oblasti; 
 Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje 2016-2020, 2016. 

Neznamená to, že ostatní dokumenty nejsou významné. Níže popsané aktivity mají pouze 
největší dopad na krátko-, středně- a dlouhodobé plánování v rámci města Čelákovic. Výčet 
strategických cílů, podporovaných aktivit, opatření aj. je uveden v tabulce níže (tabulka 1.3). 
Tyto položky (pro zjednodušení označení) budou považovány za základní vstupy při tvorbě 
a popisu strategických cílů a opatření v rámci tohoto dokumentu. Bude mimo jiné 
prověřeno, na které položky je možno navázat.  

Tabulka 1.3: Seznam významných strategických cílů, podporovaných aktivit, 
opatření aj. 

Kód Popis (název) položky 

A) Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030, 2011 

SC 4.2.1 Vyřešení systému dopravy ve městě – doprava v klidu a sjednocení 
dopravního značení. 

SC 4.2.2 Zpracovat pasport komunikací. 

SC 4.2.3 Propojenost města – propojit všechny části města z pohledu cyklistické a pěší 
dopravy. 

SC 4.2.4 Provázanost cyklostezek – propojení cyklostezek ve městě a v jeho okolí. 

SC 4.2.5 Zajistit MHD / skupinovou přepravu osob – zajistit preferenci dopravy 
nezatěžující životní prostředí. 

SC 4.2.6 Vybudování obchvatu – po celé jihovýchodní hranici města. 

SC 4.2.7 Řešení kvalitního připojení na ostatní komunikační síť v okolí města. 

SC 4.2.8 Podpoření obnovení přívozu přes Labe. 

SC 4.2.9 Vybudování lávky přes Labe. 

SC 4.2.10 Podpořit rekreační plavbu po Labi. 
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Kód Popis (název) položky 

SC 4.2.11 Působit na majitele průmyslových a obchodních podniků z pohledu využívání 
jiné dopravy než silniční nákladní dopravy (např. vlečky, železnice). 

SC 4.2.12 Zvýšení míry bezpečnosti dopravy – umístění a osvětlení přechodů, podchody, 
železniční přejezdy. 

SC 4.2.13 Vyřešení kolizních bodů mezi motorovou a nemotorovou dopravou. 

B) Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (zásobník projektů – Polaď Prahu), 2019 

ID 45 Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji – koncepční dokument 
s definicí problémových úseků, preference na SSZ, metodika navrhování 
a vyznačování preferenčních opatření pro autobusy VHD. 

ID 186 Bezpečnostní úpravy železničních přejezdů na území Stčk – úprava, obnova 
nebo doplnění dopravního značení, odstranění zeleně, instalace vyššího 
stupně zabezpečovacího zařízení. 

ID 254 Provozní koncept P+R v Praze a Středočeském kraji – návrh jednotného 
systému záchytných parkovišť, kategorizace a standardizace jednotlivých 
parkovišť P+R. 

ID 321 Optimalizace trati Praha Vysočany – Lysá nad Labem – výměna kolejového 
svršku, instalace nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. 

ID 331 Zastávkový informační systém Středočeský kraj – zavedení zastávkových 
informačních prvků na vybraných zastávkách. 

ID 332 Automaty na jízdenky (na území Středočeského kraje) – instalace 
samoobslužných prodejních kiosků, platba bezkontaktní čipovou kartou. 

ID 341 Zavedení vrstvy spěšných vlaků v PID – zavedení sítě spěšných vlaků v síti PID 
umožňující rychlejší spojení s Prahou. 

ID 456 Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč. kraje – návrh a výstavba parkoviště P+R o 
celkové kapacitě pohybující se okolo 50-450 míst. 

C) Integrovaná strategie pro integrované územní investice (ITI) Pražské metropolitní 
oblasti 

O 1.1.1 Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na 
veřejnou dopravu v zázemí Prahy – posílit zkapacitnění přestupních terminálů, 
budování P+R, K+R, B+R. 

O 1.2.1 Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní 
telematiky – posílit preferenci veřejné dopravy oproti dopravě individuální. 

O 1.3.1 Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T – 
podpora významných úseků, především silnic II. třídy. 

O 1.4.1 Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu – budování cyklostezek, 
doprovodná infrastruktura pro cyklisty. 

D) Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje 2016-2020, 2016 

4.2.1.2 – 15 Zvyšování počtu spojů v železniční dopravě mezi Brandýsem nad Labem a 
Čelákovicemi – modernizace železniční infrastruktury a revitalizace trati 
Čelákovice – Neratovice. 

4.2.1.2 - PRIORITA 

1 

Doprava v klidu – zřízení parkovišť typu P+R a B+R. 

4.2.2.1 – I. Možnost přestupu mezi vlaky a autobusy. 

4.2.2.1 - II. Integrace a koordinace autobusových a železničních linek. 
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Legenda: 
A) Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030 se zabývá několika 

odvětvími. Jedním z nich je doprava popsaná v Klíčové oblasti 4: Infrastruktura a 
doprava, z toho vychází kódové označení jako označení strategických cílů (4.X.X, tedy 
například 4.1.1, atd.).  

B) Dokument Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (PUMPO) obsahuje mnoho opatření 
a návrhů zaznamenaných v zásobníku projektů, které jsou kódovány pomocí ID, 
odpovídající ID číslům i v tomto dokumentu.  

C) Metropolitní plán hlavního města Prahy /plán územních investic je rozdělen do tří 
prioritních oblastí a jednou z nich je Prioritní oblast 1: Inteligentní doprava. Ta je dále 
dělena na „Opatření“ a daným kódem, který je totožný s kódem v tomto dokumentu.  

D) V rámci Plánu dopravní obslužnosti Středočeského kraje 2016-2020 jsou očíslované 
jednotlivé požadavky a ty dále roztříděny na konkrétní opatření a priority, zaměřující 
se vždy na určitou skupinu dopravy a odpovídající očíslování v této koncepci. 
V případech, kdy chybí očíslování, je pořadí nahrazeno římskými číslicemi pro jejich 
rozlišení v rámci tabulky 1.2.  

 

Následující tabulka (tabulka 1.4) zobrazuje a srovnává Strategický plán rozvoje města 
Čelákovice (sloužící jako základní dokument města Čelákovic zahrnující všechna odvětví) 
a Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (shrnující a zabývající se celou oblastí hlavního 
města Prahy a jejího blízkého okolí z pohledu dopravy). V této tabulce jsou porovnány 
specifické cíle nebo opatření již zmiňovaných dokumentů, které jsou navzájem v obou 
dokumentech shodné a upozorňují tak na opatření, která jsou na sebe tímto navázaná a 
zvyšují tím šanci na prosazení.  

Tabulka 1.4 - Propojenost dokumentů: Strategický plán a Plán udržitelné mobility 
Strategický plán rozvoje města Čelákovice 
do roku 2030 

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí 
(zásobník projektů – Polaď Prahu) 

SC 4.2.12 ID 186 

SC 4.2.5 ID 341 

SC 4.2.1 ID 456 

Z pohledu lepší přehlednosti a utřídění specifických cílů jednotlivých zmiňovaných 
dokumentů byla vytvořena souhrnná tabulka, rozdělená do několika odvětví zabývající se 
dopravou (korespondujícími se základním rozdělením v rámci tohoto dokumentu). 
Z tabulky (tabulka 1.5) lze rychle zjistit, jaké oblasti dopravy jsou v rámci, kterého dokumentu 
podporovány a jak silně.  

Tabulka 1.5 – Podporované oblasti dopravy v rámci dokumentů 
 Strategický 

plán rozvoje 
města Č. 

PUMPO Metropolitní 
plán hl. m. 
Prahy 

Plán dopravní 
obslužnosti 
SČK 

Silniční doprava, 
pozemní 
komunikace 

SC 4.2.6,  

SC 4.2.7 
 O 1.3.1  
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 Strategický 
plán rozvoje 
města Č. 

PUMPO Metropolitní 
plán hl. m. 
Prahy 

Plán dopravní 
obslužnosti 
SČK 

Doprava v klidu SC 4.2.1 ID 254,  

ID 456 
O 1.1.1 4.2.1.2 - 

Priorita 1 

VHD – Bus SC 4.2.5 ID 45,  

ID 331 
O 1.1.1,  

O 1.2.1 
4.2.2.1 – I., 
4.2.2.1 - II. 

VHD – Železniční 
doprava 

SC 4.2.5,  

SC 4.2.11 
ID 321,  

ID 331,  

ID 341 

O 1.1.1 4.2.1.2 – 15, 

4.2.2.1 – I., 
4.2.2.1 - II. 

Aktivní mobilita SC 4.2.3,  

SC 4.2.4,  
 O 1.4.1  

Bezpečnost 
silničního provozu 

SC 4.2.12,  

SC 4.2.13 
ID 186   

Další SC 4.2.2,  

SC 4.2.8,  

SC 4.2.9,  

SC 4.2.10 

ID 332   

 

1.4 Zájmové skupiny 
Za stakeholdera (česky zájemníka nebo zájmovou skupinu) je považována skupina fyzických 
či právnických osob nebo institucí, které mají na dané problematice zájem. Projekt a 
stakeholder se do určité míry mohou vzájemně ovlivňovat.  

Tabulka 1.6: Výčet cílových skupin (stakeholderů) 
SEKTOR CÍLOVÁ SKUPINA 
MĚSTO Vedení města 

Městský úřad – odbor správy majetku a investic 

Technické služby 

Městská policie 

Místní asociace a spolky, Místní akční skupina 

Školy zřízené městem Čelákovice (MŠ,ZŠ, ZUŠ a MDDM) * 
KRAJ a REGION Hlavní město Praha – metropolitní oblast (samostatná kategorie) 

Policie ČR 

Krajská správa a údržba silnic SČK 

Integrovaný záchranný systém 

ČSAD Střední Čechy, OAD Kolín 

Drážní doprava – ČD a KŽC Doprava  

SŽ, ŘVC, ROPID, IDSK, Středočeský kraj  
VEŘEJNOST Děti 

Produktivní obyvatelé 
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Senioři 

Turisté 
SOUKROMÝ 
SEKTOR 

TOS – Met slévárna, a.s. Čelákovice  

VR SPEDO s.r.o. 

Kovohutě holding DT, a.s., divize Kovohutě Čelákovice 
DALŠÍ Univerzity, Vysoké školy 

Vědecko-výzkumné organizace a instituce 
* MŠ Čelákovice, J. A. Komenského 1586; MŠ Přístavní; MŠ Mateřídouška; ZŠ Čelákovice, J. 
A. Komenského 414; ZŠ Čelákovice, Kostelní 457; ZUŠ Jana Zacha Čelákovice; MDDM 
Čelákovice [2] 

Možnosti zapojení 

Účast dílčích skupin by měla probíhat kontinuálně. Z časových důvodů není v rámci vzniku 
dokumentu možné pravidelně zapojovat cílové skupiny v takové frekvenci, jak by bylo třeba. 
Je ale nezbytné si uvědomit, že při zpracování tohoto dokumentu „Koncepce mobility města 
Čelákovice“ je nutné  zapojování cílových skupin a klíčových jedinců. 

Participace města 

Město (myšleno vedení města) se na projektu podílí od jeho začátku. U zrodu projektu stál 
starosta Ing. Josef Pátek a místostarosta Ing. Petr Studnička, Ph D., kteří se aktivně podíleli 
na projektu po dobu jeho trvání. Místostarosta Ing. Petr Studnička, Ph D. věnoval tomuto 
úsilí čas hned na začátku a následně průběžně, aby mohl být nejen informován a dále 
informovat, ale také, aby se jeho pohled na problematiku dopravy a mobility v Čelákovicích, 
jakožto občana a vedení města, mohl stát součástí tohoto dokumentu.  

Zastupitelstvo města následně bude dokument projednávat, v momentě, kdy se ujistí, že je 
v souladu s možnostmi a potřebami města. Jedině skrze ucelenou politickou podporu je 
možné dosáhnout závazných rozhodnutí pro podporu definovaných oblastí.  

Participace Kraje a regionu 

Kraj či region má možnost poskytnout městu informace za účelem porozumění širším 
vazbám (projekty regionálního charakteru, které mohou ovlivnit opatření v rámci tohoto 
dokumentu – vazba na akční plán a zásobník projektů). Naopak město má následně 
k dispozici ucelené argumenty pro projekty různého charakteru, které mají analytický základ 
v tomto dokumentu. Musí zde být nastolena obousměrná komunikační vazba.  

Participace veřejnosti 

V českém prostředí je jednou z největších výzev. Mnohdy bývá problém širokou veřejnost 
nejen zapojit, ale vůbec informovat o dění. Tzv. mlčící většina mnohdy nemá zájem o výstupy 
takovýchto projektů a pokud o ně zájem má a je spokojena, tím to pro ně končí. Naopak 
nespokojená část obyvatelstva je často nejvíce slyšet – což je správně – je-li něco špatně, 
musí to být slyšet. Vyvstává však otázka. Mají obyvatelé dostatek možností vyjádřit svůj 
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názor? Vědí jak? Tento projekt bude jako základ komunikace prezentován na webu města, 
aby byli občané průběžně informování o vývoji.  

Participace soukromého sektoru 

Pro většinu měst je podnikatelská sféra naprosto zásadním prvkem, přitom to některá města 
nevidí. Nebo to vidí, ale nevědí, jak spolupráci podpořit. Právě vhodné podmínky pro 
soukromý sektor mohou být startovacím bodem pro rozvoj města či výrazné zlepšení 
podmínek k životu. Vhodné je naplánování opakovaných veřejných debat u kulatého stolu, 
kde může město s podnikateli města koordinovat vzájemný rozvoj.  

Metropolitní oblast hlavního města Prahy 

Město Čelákovice se nachází uvnitř hranice Pražské metropolitní oblasti. Tato skutečnost 
dává za vznik silnou vzájemnou vazbu mezi městem Čelákovice a hlavním městem Prahou. 
Strategické dokumenty zahrnující metropolitní oblast ovlivňují budoucí rozvoj města 
Čelákovice. Ve výčtu opatření ve strategické části projektu jsou uvedeny návaznosti těchto 
opatření na aktivity podporované v rámci strategií rozvoje metropolitní oblasti (Plán 
udržitelné městské oblasti Prahy a okolí; Integrovaná strategie pro integrované územní 
investice (ITI) Pražské metropolitní oblasti; Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje 
2016-2020; příp. další). Tím jsou určeny základní vazby mezi městem Čelákovice 
a zodpovědnými orgány, úřady, institucemi atd. řešícími konkrétní podporovanou 
specifickou oblast v rámci metropolitní oblasti.  

 

1.5 Komunikace s klíčovými stakeholdery 
V průběhu zpracování dokumentu byl kladen důraz na dostatečnou komunikaci s klíčovými 
stakeholdery, ovlivňující daný dokument. Jednalo se o komunikaci se Středočeským krajem, 
Policií, ŘSD, KSÚS, samotným městem Čelákovice a dalšími.  

Cílem této komunikace je předejít rozporům mezi navrhovanými a plánovanými investicemi, 
jejichž výčet byl poskytnut například Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. 
Všechny plánované investice v blízkém okruhu 20 km Čelákovic byly zohledněny při 
návrzích. Poskytnutá data obsahují Název projektu, Správce/Investor, plánované datum 
realizace a finanční náročnost viz Tabulka 1.7 v kapitole Souhrn dopravních investic.  

S Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky byla navázána komunikace se správci 
a vedoucími pracovníky dálnic D10 a D11, obklopující město Čelákovice. ŘSD poskytlo 
důležité informace o plánovaných úpravách spojených s dálnicemi.  

Dalším zásadním stakeholderem je Policie ČR v rámci dopravních inženýrů KŘP SK. Jako 
hlavní nedostatky jsou vnímány z pohledu Policie ČR: 

1) Vysoký podíl nákladní dopravy v ulici Jana Zacha (radar byl umístěn ve dnech                                           
11. 9. - 18. 9. 2020) – problém s budoucím zklidněním z důvodu obsluhy hromadnou 
dopravou. 

2) Velký problém s parkováním (centrum a vysokopodlažní zástavba). 
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3) Potenciální bezpečnostní riziko na společné komunikaci pro všechny druhy dopravy 
aktivní mobility – vzájemné ovlivňování účastníků dopravy především na stezce u řeky 
Labe. 

4) Velké množství dopravních značek – především v centru města. 
5) Neadekvátní řešení autobusových zastávek v Záluží i z pohledu bezpečnosti. 
6) Problém cyklistické trasy podél železniční trati a zastávky Čelákovice Jiřina – Natura 

2000. 

Komunikace za Středočeský kraj probíhala s odborem dopravy. Byla řešena témata týkající 
se: 

1) Dálkové cyklistické dopravy – napojení na stěžejní cyklostrasy Greenway Jizera, 
Labská stezka a EuroVelo 4 – důležité propojení Čelákovice – Nymburk (podobné 
jako Poděbrady – Nymburk). 

2) Podpora osvětlení na cyklistických trasách a cyklistických stezkách. 
3) Vodní doprava – podpora přístaviště v Čelákovicích – vize zvýšení rekreačních 

plaveb. 
4) Doprava v klidu – inspirace v Zelenči ohledně vybudování 50 parkovacích míst, 

Mstětice plánovaný parkovací dům. 
5) Železniční spojka – Všejanská spojka (Mladá Boleslav – Milovice). 

Dále bylo komunikováno se společností Eurovia. Zmiňované nedostatky: 

1) Absence lávky pro pěší a cyklisty na železničním mostě – časté přecházení 
železničního mostu – vysoké riziko nebezpečí pro chodce. Město bude vypisovat 
veřejnou soutěž na realizaci lávky.  

2) Realizace nových podjezdů pod železnicí v rámci celého města – neadekvátní povrch 
komunikací. 

Jelikož se ve městě Čelákovice nachází u nádraží Čelákovice cyklověž a v budoucnu je 
plánovaná výstavba druhé cyklověže u železniční zastávky Čelákovice – zastávka, byla 
uskutečněna osobní schůzka s jediným dodavatelem jednotného produktu cyklověží, 
společností Systematica. Zde se jednalo především o zkušenosti z praxe a z provozu z jiných 
měst.  

Spolek Středočeských vodních cest zpracovatelskému týmu dále poskytnul náhled na vodní 
dopravu – zaměřenou převážně na rekreační plavbu. Přičemž největší nedostatek byl 
spatřován v neadekvátní infrastruktuře pro rekreační plavbu. Po realizaci vývazišť a 
plovoucích komor v Lázních Toušeni a Káraném (spadající právě pod Spolek Středočeských 
vodních cest) bude vodní trasa a město Čelákovice (spadající pod Ředitelství vodních 
cest)doplněny o dodatečnou infrastrukturu, a tím připraveny na rekreační plavbu.  

V rámci komunikace s klíčovými stakeholdery proběhla komunikace s veřejností Čelákovic 
dne 23. 9. 2020, které se zúčastnilo několik obyvatel města společně s panem starostou Ing. 
Josefem Pátkem, panem místostarostou Ing. Petrem Studničkou, Ph D. a velitelem Městské 
policie panem Bc. Markem Drobným. Řešená témata ohledně dopravy jsou vypsána níže 
viz zápis ze „Schůzka s veřejností“.  
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Doprava v klidu 
- Nápad hlídaného parkoviště na kartu (na každém hlavním vjezdu) 
- Mnoho obyvatel využívá velmi dobré vlakové spojení Čelákovice – Praha 
- Příklady měst (v ČR nebo v zahraničí), která mají odstavné parkovací domy 
- Obyvatelé města jsou velmi citliví na jakékoliv stavební změny v podobě odstranění 

zeleně (tvorba petic – nekácet žádnou zeleň) 
- Řešením jsou: 

o V rámci rekonstrukce starších domů by mohlo být parkování ve vnitrobloku a 
na povrchu vysázení zeleně 

o sdílená parkoviště (u soukromých firem, obchodní domy – pracovníci budou 
parkovat na parkovišti přes den a přes noc by mohli parkoviště využívat 
residenti). V zahraničí např. Lidl, Kaufland. V případě Čelákovic by se jednalo 
o obchodní řetězce Billa, Penny market a další.  

VHD 
- Autobus – vize – okruh mezi centrum – vlak – obchodní zóna 
- Parkovací dům v Čelákovicích, aby lidé mohli zaparkovat u nádraží v Čelákovicích a 

dále pokračovat do Prahy vlakem 
- Vlak bude v budoucnu dominantním druhem dopravy pro město 

 
Bezpečnost dopravy + cyklistická doprava 

- V Masarykově ulici je realizováno místo pro přecházení v blízkosti světelně řízeného 
přechodu pro chodce – před úpravou pozemní komunikace byl na místě pro 
přecházení přechod pro chodce – v dnešní době nelze schválit 

- Místo pro přecházení je hlavním pěším tahem do sídliště  
- Odfiltrování nehody s hmotnou škodou – relativní nehodovost a rozdělit to na různé 

typy nehod  
 
Různé 

- Kladná stránka města – silniční napojení přes řeku je nejbližší Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav, a pak v Lysé nad Labem – znamenalo by to vyšší intenzity dopravy 

- Zhruba 3 000 obyvatel Čelákovic má přechodné bydliště – budoucí otázka řešení? 
Vymyslet benefity pro obyvatele města – vytvoření karty občana (zvýhodnit 
parkování, knihovnu, bazén, saunu, zajištění dezinfekce v době COVID-19, …) 

- Návrh „občan obce“ – zjednodušení každodenních aktivit – on-line vyřízení např. 
zaplacení obědů na základních školách, administrativní věci, …) – mohlo by to řešit 
skupinu obyvatel, kteří neradi navštěvují tyto instituce – změna trvalého pobytu 
občana  

- Budoucí otázka průzkumu – ulice Sokolovská velký podíl nákladní dopravy – získání 
dat 

- Budoucí problém v ulicích Stankovského, Prokopa Holého s těžkou nákladní 
dopravou – s kým dále komunikovat a řešit daný problém 

 

1.6 Souhrn dopravních investic 
V rámci komunikace se stakeholdery byly poskytnuty plánované investice týkající se dopravy 
v oblasti 20 km od města Čelákovice. V následující tabulce (Tabulka 1.7) je uvedeno 
rozdělení investic plánovaných a v současnosti realizovaných dle správce, resp. investora, 
plánovaného datumu realizace a finanční náročnosti [3].  
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Tabulka 1.7: Přehled významných realizovaných a plánovaných investic v blízkosti 
města Čelákovic 

Stav Název projektu 

Plánované 
datum 
realizace 

Přibližná finanční 
náročnost 

ŘSD ČR 

Pl
án

o
va

né
 D11 Jirny – Poděbrady, zkapacitnění, 

Technická studie 
- - 

D11 Jirny – Poděbrady, zkapacitnění, 
Územně-Technická studie, B2.1.2  

- - 

D11 Jirny – Poděbrady, zkapacitnění, 
Územně-Technická studie, B5.3.2  

- 
- 

KSÚS SČK 

V
 r

ea
liz

ac
i 

II/101 Bradýs nad Labem, přeložka – 
etapa I. – část obchvat Zápy 26. 2. 2020 300 mil. Kč 

II/272 Litol, rekonstrukce  
22. 8. 2019 s 

PM 150 mil. Kč 
II/272 Lysá nad Labem, průtah 27. 11. 2019 90 mil. Kč 
II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a 
přes D10 před obcí Benátky n/J a oprava 
přilehlé komunikace ve staničení 22,353 – 
24,853 km 

28. 3. 2019 
Změna stavby 

před 
dokončením 75 mil. Kč 

II/610 Brandýs nad Labem – 
Rekonstrukce křižovatky Pražská – 
Průmyslová a části komunikace v Ul. 
Pražská - 100 mil. Kč 

II/610 Tuřice – Kbel, I. Etapa 

13. 2. 2018 - 
prodloužení do 

31. 12. 2019 70 mil. Kč 

II/611 x II/329 Poděbrady-Přední Lhota 
16. 8. 2019 s 

PM 30 mil. Kč 
II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 
244-001 13. 1. 2020 90 mil. Kč 

BESIP – Jiřice, II/272 km 21,850 - 22,150 - 
úprava nehodového místa  

vydáno 17. 9. 
2018; 9. 10. 
2018 s PM 15 mil. Kč 

II/272 Starý Vestec, přeložka silnice 5. 3. 2019 s PM 20 mil. Kč 
II/331 Brandýs nad Labem, I/9 
rekonstrukce (etapa VII) 

7. 5. 2020 bez 
PM 125 mil. Kč 

II/332, III/27212, III/3323 Straky 4. 9. 2018 55 mil. Kč 
Okružní křižovatky Nymburk II/503 x 
II/330 a II/503 x II/331 27. 5. 2019 30 mil. Kč 

KSÚS SČK 

Pl
án

o
va

né
 

II/101 Mstětice – Jirny – Úvaly   
II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba - - 
II/332 Zbožíčko, obchvat - - 
II/245 Mochov, most. Ev. 245-009 přes 
dálnici D11 za obcí Mochov 

- - 

II/331 Dvorce – Lysá nad Labem, 
rekonstrukce 

- - 
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Stav Název projektu 

Plánované 
datum 
realizace 

Přibližná finanční 
náročnost 

II/331 Stará Boleslav, obchvat - - 

III/01011 Zápy, most ev. Č. 01011-1 přes 
dálnici D10 před obcí Zápy 6. 7. 2014 - 

Propojení silnice II/272 (Lysá nad Labem, 
II. Stavba) a III/2725 - 

- 

Okružní křižovatka II/275 Horky nad 
Jizerou  - 10 mil. Kč 
Sojovice, obchvat - - 
Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem – 
Čelákovice - - 

S0101 – Kostelec nad Labem – Kozly Tišic - - 
S0102 – Kozly u Tišic – Tuhaň  - - 
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi 
Kostomlaty nad Labem a Hradištkem - 

- 

II/245 Čelákovice obchvat - 45 mil. Kč 
Ředitelství vodních cest 

Plán Výstavba přístaviště v Čelákovicích  - - 
 

Na následujících mapách jsou uvedeny plánované investice (zahrnující výše uvedenou 
tabulku s investicemi KSÚS a RŠD, včetně dalších investic) a děleny dle stavu, ve kterých se 
investice nachází (obrázek 1.1), a podle druhu dopravy, kterého se investice týká (obrázek 
1.2). V tabulce níže jsou dále uvedeny číselné reference (tabulka 1.8).  
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Obrázek 1.1: Zobrazení investic plánovaných a v realizaci v okolí 20 km od města 
Čelákovic – stav [4] 
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Obrázek 1.2: Zobrazení investic rozděleno dle druhů dopravy [4] 
 

Tabulka 1.8: Přehled investic plánovaných a v realizaci 
ID  Název investice Druh dopravy 

1 II/272 Starý Vestec, přeložka silnice silniční doprava 

2 II/101 Bradýs nad Labem, přeložka - etapa I. - část obchvat Zápy silniční doprava 

3 II/332, III/27212, III/3323 Straky silniční doprava 

4 II/332, III/27212, III/3323 Straky silniční doprava 

5 II/610 Tuřice - Kbel, I. Etapa silniční doprava 

6 II/610 Benátky  n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky 
n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 – 24,853 km 

silniční doprava 

7 II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - 
Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská 

silniční doprava 

8 Okružní křižovatky Nymburk II/503 x II/330 a II/503 x II/331 silniční doprava 

9 Okružní křižovatky Nymburk II/503 x II/330 a II/503 x II/331 silniční doprava 

10 Cyklostezka Nymburk - Lysá nad Labem – Čelákovice 1. část cyklistická doprava 

11 Cyklostezka Nymburk - Lysá nad Labem – Čelákovice 2. část  cyklistická doprava 

12 II/272 Litol, rekonstrukce  silniční doprava 

13 BESIP - Jiřice, II/272 km 21,850 - 22,150 - úprava nehodového místa  silniční doprava 

14 Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a 
Hradištkem - Varianta 1 

cyklistická doprava 

15 Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a 
Hradištkem – Varianta 2 

cyklistická doprava 
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ID  Název investice Druh dopravy 

16 Labská cyklostezka, Kostelec n.L. – Mělník, úsek Kostelec n./L. 
– Tuháň  

cyklistická doprava 

17 Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a 
Hradištkem – Varianta 3 

cyklistická doprava 

18 Sojovice, obchvat silniční doprava 

19 III/01011 Zápy, most ev. Č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy silniční doprava 

20 II/332 Zbožíčko, obchvat silniční doprava 

21 II/272 Litol - Lysá nad Labem, 2. stavba silniční doprava 

22 II/331 Dvorce - Lysá nad Labem, rekonstrukce silniční doprava 

23 II/245 Mochov, most. Ev. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov silniční doprava 

24 II/331 Brandýs nad Labem, I/9 rekonstrukce (etapa VII) silniční doprava 

25 II/272 Lysá nad Labem, průtah silniční doprava 

26 II/101 Mstětice - Jirny - Úvaly silniční doprava 

27 II/101 Brandýs nad Labem,přeložka - etapa I. - část obchvat Zápy silniční doprava 

28 II/244 Měšice , rekonstrukce mostu ev.č. 244-001 silniční doprava 

29 II/611 x II/329 Poděbrady-Přední Lhota silniční doprava 

30 Okružní křižovatka II/275 Horky nad Jizerou  silniční doprava 

31 Propojení silnice II/272 (Lysá nad Labem, II. Stavba) a III/2725 silniční doprava 

32 Výstavba přístaviště v Čelákovicích vodní doprava 

33 Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice a v úseku 
Mstětice – Praha-Vršovice 

železniční doprava 

34 Obchvat města Čelákovic silniční doprava 
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2 Analytická část 

Analytická část dokumentu se věnuje popisu současného stavu jednotlivých oblastí 
v dopravě a identifikuje a definuje dílčí problematické aspekty dopravy a mobility ve městě 
Čelákovice. Na obrázku níže (obrázek 2.1) je vyobrazena struktura analytické části pro lepší 
orientaci v dokumentu.  

 

Obrázek 2.1: Schématický přehled analytické části 
 

2.1 Řešená oblast 

2.1.1 Základní členění správních celků 
Tabulka 2.1 Správní celky – město Čelákovice 

Správní celek Název 
NUTS 2 Střední Čechy 
NUTS 3 Středočeský kraj 
LAU 1 (dříve NUTS 4) Praha-východ 
Správní obvod obce s rozšířenou 
působností 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  

Obec s pověřeným obecním úřadem Čelákovice 
 

Středočeský kraj ležící uprostřed Čech zabírá rozlohu téměř 14 % území České republiky. 
Tento kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu, na kterou má nejsilnější dopravní vazby. 
Středočeský kraj je jediným krajem v ČR, který nemá vlastní krajské město viz Tabulka 2.1. 
Největší přirozený dopravní cíl kraje (hlavní město Praha) se tak nachází mimo jeho území. 
To vytváří ztížené podmínky pro koordinaci dopravních systémů a klade zvýšené nároky na 
provázanost koncepce organizace a rozvoje dopravy na území Středočeského kraje a Prahy, 
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která je taktéž samostatným krajem v rámci ČR. Kraj je pro Prahu významný zdrojem 
pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje jí potravinami a poskytuje jí svůj 
rekreační potenciál. Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější 
dopravní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města radiálně uspořádané 
hlavní železniční i silniční koridory. Území kraje se dělí na 12 okresů s 10 okresními městy. 
Nejlidnatějším okresem Středočeského kraje je okres Praha-východ, který má intenzivní 
sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního 
města. Na níže uvedené mapě je patrné umístění města Čelákovice ve vztahu ke 
Středočeskému kraji a k celé České republice (obrázek 2.2).  

 
Obrázek 2.2: Vymezené území – SČK 
 

Role hlavního města Prahy v rámci Středočeského kraje a města Čelákovice hraje úlohu dále 
v rámci tzv. Pražské metropolitní oblasti. Na obrázku níže je znázorněn Středočeský kraj, 
Pražská metropolitní oblast, okres Praha–východ, město Čelákovice a další významná sídla 
(obrázek 2.3). Pražská metropolitní oblast hraje důležitou roli, protože město Čelákovice do 
této oblasti spadá. Velká část strategických dokumentů v Praze není zaměřena pouze na 
hlavní město, ale právě na zmiňovanou metropolitní oblast. Je proto nezbytné koordinovat 
úsilí právě s takovýmito dokumenty [5].  
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Obrázek 2.3: Vymezené území – metropolitní oblasti 
 

Okres Praha-východ (obrázek 2.4) sousedí na západě s hlavním městem Prahou a okresem 
Prahou-západ, dále mezi sousední okresy patří Benešov, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Mladá 
Boleslav a Mělník. Praha-východ a Praha-západ uzavírají ve svém středu hlavní město Prahu 
a tvoří spolu pražskou středočeskou aglomeraci. Na území obou okresů probíhá 
v posledním desetiletí masivní výstavba především rodinných domů. Probíhá zde proces 
suburbanizace, což znamená sestěhování obyvatel do zázemí metropole s cílem zlepšení 
kvality bydlení. V důsledku tohoto suburbanizačního procesu dochází v obou okresech 
v posledních letech k významnému nárůstu počtu obyvatel migračním procesem. Praha-
východ se člení na 2 správní obvody obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav a Říčany a 7 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, kterými jsou 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Říčany, Čelákovice, Kamenice, Kostelec nad Černými 
lesy, Odolena Voda a Úvaly [5].   
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Obrázek 2.4: Širší vztahy 
 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je jedním 
ze správních obvodů Středočeského kraje. Rozkládá se v severní části okresu Praha-východ 
a zahrnuje celkem 58 obcí a z toho 5 měst (Odolena Voda, Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav, Klecany, Úvaly a Čelákovice). Z provedené geografické analýzy dojížďky za 
zaměstnáním a škol vyplývá, že 89 % obyvatel správního obvodu své cesty směřuje právě 
do Prahy a jen necelých 6 % obyvatel spádovalo do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. 
Z pohledu veřejné hromadné dopravy je tento správní obvod s hlavním městem Prahou 
propojen prostřednictvím příměstských linek Pražské integrované dopravy (autobusová a 
železniční doprava).   

Město Čelákovice (viz obrázek 2.5) se rozkládá na území o rozloze 15,87 km2 s celkovým 
počtem obyvatel 11 574 a v nadmořské výšce 185 m nad mořem. Poskytuje obyvatelům 
množství možností naplňování sociálních potřeb, rekreace a trávení volného času.  

Za přirozenou spádovou oblast dojížďky obyvatel za prací a za vzděláním je považována 
Praha a dále Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, které tvoří významné centrum pro okolní 
obce. Město se dělí na místní části, z nichž vlastní Čelákovice, Sedlčánky a Záluží mají svůj 
vlastní katastr a Císařská Kuchyně leží v katastru Sedlčánky.  

Převažující funkce území města je obytná s převážně nízkou zástavbou v podobě rodinných 
domů. V blízkosti centra se vyskytuje vysokopodlažní zástavba v ulicích Stankovského, 
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Rumunská, J. Zeyera a Spojovací. Ve městě se nachází několik průmyslových zón, z nichž se 
většina nachází na jihu města a jsou v blízkosti železniční dopravy (železniční trať Praha – Lysá 
nad Labem – Kolín). Důležitou průmyslovou zónou je TOS Čelákovice – areál, kde dochází 
k výrobě obráběcích strojů. [5] 

 

 
Obrázek 2.5: Město Čelákovice a nejbližší okolí 
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2.1.2 Vymezení řešeného území 
Tato koncepce se zaměřuje na město Čelákovice (obrázek 2.6) z pohledu všech řešených 
módů dopravy, a proto je základní řešenou oblastí právě katastrální celek Čelákovice se 
zohledněním širších vazeb a spádových oblastí (především se jedná o otázku dojížďky). 
Spádová oblast pro okolní obce bude řešena zvlášť pro silniční dopravu a zvlášť pro 
veřejnou hromadnou dopravu (silniční a železniční) v následujících kapitolách.  

 

 
Obrázek 2.6: Katastrální celek města Čelákovice 
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2.1.3 Georeliéf města 
Fundamentální význam georeliéfu je zřejmý. Většina lidských aktivit se odehrává právě na 
této ploše, která většinou z nich přímo ovlivňuje. Velký význam má georeliéf města pro 
rozložení lidských sídel, která v minulosti stála na nepřístupných vyvýšeninách z pohledu 
zajištění ochrany. V současné době je tomu naopak a lidská obydlí jsou koncentrována 
v pánvích a kotlinách s výhodnou dopravní polohou. Město Čelákovice spadá do 
geomorfologického okrsku Mělnické kotliny. Celé město je rovinaté především v okolí řeky 
Labe, což vytváří ideální podmínky pro aktivní mobilitu viz Obrázek 2.7. 

 

 
Obrázek 2.7 Georeliéf města Čelákovice 
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2.1.4 Hustota osídlení 
Dalším významným ukazatelem popisujícím dopravní chování (s ohledem na zdroje a cíle 
cest) je hustota osídlení, nebo také rozmístění a koncentrace obyvatelstva v rezidentních 
oblastech. Na níže uvedené mapě (obrázek 2.8) je znázorněna koncentrace obyvatelstva. 
Jedná se o data ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. Ačkoliv takto zastaralá data nejsou 
vhodná pro absolutní hodnoty osídlení, velmi dobře popisují trendy ve shlukování obyvatel 
v rámci vyšší činžovní zástavby, a tedy rozmístění obyvatelstva v rámci území.  

 

 

Obrázek 2.8: Koncentrace obyvatel [5] 



  

35 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

 

Finální verze 30. 11. 2020 

2.2 Silniční doprava, pozemní komunikace  
+ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MIMO CENTRUM MĚSTA 

  
- 

ABSENCE SILNIČNÍHO MOSTU PŘES ŘEKU (BARIÉRA MĚSTA) V RÁMCI MĚSTA A JEHO ÚZKÉM 

OKOLÍ  

- ŽELEZNIČNÍ KORIDOR TVOŘÍ BARIÉRU PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU KVŮLI VÝŠCE PODJEZDU 

- NEDOKONČENÝ SILNIČNÍ OBCHVAT 

- NEADEKVÁTNÍ STAV POVRCHU KOMUNIKACÍ DRUHÝCH A TŘETÍCH TŘÍD V OKOLÍ MĚSTA 

 

2.2.1 Silniční infrastruktura 
Městem Čelákovice neprochází významnější silniční tah celorepublikového významu. 
Nejvýznamnější komunikace regionálního významu je silnice II. třídy č. 245, procházející 
východo-západním směrem Brandýs nad Labem – Čelákovice – Mochov, zároveň tvoří 
propojení mezi dálnicemi D10 a D11. Ostatní komunikace (silnice III. třídy) nesou význam 
spíše oblastní. Město nemá žádné severojižní spojení, řeka tvoří v území významnou bariéru. 
Na současné dálnice D11 (Praha – Hradec Králové) a D10 (Praha – Mladá Boleslav) nemají 
Čelákovice žádné přímé napojení charakteru dálničního přivaděče.  

V Čelákovicích je výhledově počítáno s realizací obchvatu na silnici II/245, jehož výstavba 
byla zahájena v 70. letech minulého století. V současné době je hotov úsek od Lázní 
Toušeně po křižovatku Toušeňská X Masarykova směr Záluží. Končící před železniční tratí a 
napojuje se na městskou komunikaci vedoucí k vlakovému nádraží. Výhledovým řešením je 
pokračování východním směrem přes železniční trať s napojením na stávající silnici II/245 
směr Mochov za městskou zástavbou. Po realizaci obchvatu by došlo k odklonění tranzitní 
dopravy mimo centrum města a zároveň k odstranění nízké podjezdové výšky pod 
železniční tratí, která je na stávající průtahové trase. ŘSD ČR výhledově počítá s dálničním 
napojením silnice II/245 u městyse Nehvizdy. Po dokončení silničního obchvatu města II/245 
přes Krátkou Linvu, tak současný úsek silnice II. třídy v Mochovské ulici od vjezdu do města 
okolo čerpací stanice pohonných hmot do ulice U Podjezdu po hlavní silnici Masarykova 
podél nádraží ke křižovatce se Zálužskou ulicí se stane silnicí III. třídy (budoucí označení 
bude pravděpodobně III/2454). Samostatný obchvat bude následně považován za silnici II. 
třídy, vedoucí mimo zastavěnou část města Čelákovice.  

V Čelákovicích je pro silniční dopravu velkou překážkou řeka Labe, která znemožňuje 
dostatečnou propojenost obou břehů řeky viz obrázek 2.9. Nejbližší silniční most se nachází 
v Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi nebo u Lysé nad Labem, které jsou vzdušnou čarou 
ve vzdálenosti cca 6 km od Čelákovic. Za nejbližší silniční most je považován silniční most 
Generála Lišky v Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi (silnice II/610).  
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Obrázek 2.9: Dopravní dostupnost přes řeku Labe  
Zdroj: vlastní zpracování, podkladová mapa [4] 

 

Správa komunikací 

Pozemní komunikace se rozdělují na čtyři základní kategorie: dálnice, silnice, místní 
komunikace a účelové komunikace. Tyto komunikace jsou rozděleny mezi několik různých 
vlastníků a správců. Souhrnně viz tabulka 2.2. [6] 

Město Čelákovice je vlastníkem a zároveň i správcem místních komunikací II., III. a IV. třídy.  
na svém území, tedy v katastrálním území Čelákovice, Sedlčánky a Záluží u Čelákovic.  

Vlastníkem a správcem účelových komunikací jsou právnické nebo fyzické osoby. Dále pak 
silnice II. a III. třídy spadají pod Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje 
(KSÚS SČK). Dálnice a silnice I. třídy spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (viz obrázek 
2.10). Silnice I. třídy a dálnice se na území města nevyskytují. Nejzatíženější silniční koridory 
nespravuje město Čelákovice, ale KSÚS SČK.  

Tabulka 2.2: Správa komunikací – přehled 
Kategorie komunikací Správce 
Dálnice (D) Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) 
Silnice první třídy (I/XX) Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) 
Silnice druhé třídy (II/XXX) Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) 
Silnice třetí třídy (III/XXXX) Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) 
Místní komunikace (MK) Město 
Účelové komunikace Soukromý vlastník 
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Obrázek 2.10: Přehled správců jednotlivých komunikací, ke dni 1. 10. 2020  
V době dokončení realizace obchvatu města II/245 přes Krátkou Linvu, tak současný úsek silnice II. třídy 
v Mochovské ulici od vjezdu do města okolo čerpací stanice pohonných hmot do ulice U Podjezdu po hlavní 
silnici Masarykova podél nádraží ke křižovatce se Zálužskou ulicí se stane silnicí III. třídy (budoucí označení bude 
pravděpodobně III/245).  

 

2.2.2 Dopravní průzkum 
Podstatnou součástí při tvorbě dokumentu bylo zajištění aktuálních dopravních dat ve 
městě, která nejlépe znázorňují situaci ve městě. Jediná dostupná data o dopravě ve městě 
byla data z Celostátního sčítání dopravy z roku 2016 [7], kde jsou zobrazena data jen na 
vybraných významných komunikacích v Čelákovicích. Zásadní je mít aktuální data, aby 
mohlo město pracovat s veřejným prostorem. V rámci města bylo provedeno několik typů 
dopravních průzkumů – profilový průzkum, kordonový průzkum a křižovatkový průzkum. 
Jednotlivé typy průzkumů udávají různé druhy informací. Samotné průzkumy byly ovlivněny 
uzavřením významné komunikace II/245 (ulice Toušeňská). Jelikož při tvorbě tohoto 
dokumentu probíhala výjimečná situace okolo pandemie COVID-19 bylo zapotřebí dané 
dopravní průzkumy provést i přes částečné ovlivnění způsobené uzavřením ulice. Volatilita 
období řešení byla natolik významná, že bylo přistoupeno k provedení průzkumů a sběru 
dat i za neoptimálních podmínek (myšleno významné omezení dopravy uzavírkou), aby 
město mohlo pracovat s aktuálními daty. Všechny průzkumy byly prováděny v souladu 
s technickými podmínkami, které upřesňují způsoby provádění jednotlivých průzkumů. 
V rámci města byla zvolena místa pokrývající základní síť města viz Obrázek 2.11.     
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Obrázek 2.11: Mapa prováděných dopravních průzkumů v Čelákovicích 
 

2.2.2.1 Profilový průzkum  

Cílem dopravních průzkumů bylo zjistit jednak stav dopravy ve městě, resp. změřit objemy 
dopravy a dále zjistit podíl těžké dopravy a rychlosti projíždějících vozidel. Průzkum byl 
proveden pomocí statistického sčítače, který měří intenzitu dopravy, rychlost a délku vozidla 
a odstup mezi jednotlivými vozidly.  

Průzkumy byly provedeny ve dnech: 

1) 9. 9. 2020 v ulici Toušeňské 
2) 10. 9. 2020 - 11. 9. 2020 v ulici Stankovského v centru Čelákovic 
3) 11. 9. 2020 - 18. 9. 2020 v ulici Jana Zacha 

 

Toušeňská 

První umístění radaru proběhlo na komunikaci Toušeňské (II/245), která tvoří síť ZÁKOS 
a propojuje západní část města s východní částí Čelákovic viz Graf 2.1. V tomto úseku 
v době průzkumu tvořila nákladní doprava zhruba 7,5 %. Takto nízká hodnota byla 
způsobena uzavřením silnice II/245 směrem na Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v době 
průzkumů.  
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Graf 2.1: Denní variace dopravy v ulici Toušeňské, 2020 
 

Na následujícím grafu lze vidět časté překračování rychlosti. Daný úsek je rovný, široký 
a svádí řidiče k nedodržování rychlosti. Rychlost 50 km/h překročilo celkem 74 % vozidel 
z celkového počtu projetých vozidel viz Graf 2.2. Je však nutné zmínit, že v daném místě bylo 
evidováno relativně malé množství nehod (v daném úseku za 5 let pouze 1 nehoda), 
nenachází se zde žádná komunikace pro pěší. Hlavním nebezpečným místem je směrový 
oblouk s menším poloměrem. 

 
Graf 2.2: Zobrazení rychlostí sledovaných vozidel (histogram) 
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Stankovského v centru Čelákovic 

Druhé měření proběhlo na komunikace v ulici Stankovského v blízkosti centra města viz Graf 
2.3. Jedná se o lokalitu v centru města (komunikace přímo navazuje na nám. 5 května). 
Profilové měření zde proběhlo za účelem upřesnění dat o intenzitách dopravy, určení podílu 
nákladní dopravy (méně než 3 %) a prověření dodržování rychlostí (pouze 4 % řidičů 
překročilo nejvyšší dovolenou rychlost).  

 
Graf 2.3: Denní variace dopravy v ulici Stankovského, 2020 
 

Jana Zacha 

Ulice Jana Zacha je velmi často využívaná jako propojka mezi komunikacemi Mochovskou 
a Rooseveltovou viz Graf 2.4. Tato ulice k tomu není uzpůsobena a je velmi často využívána 
nákladní dopravou, proto byla v rámci dokumentu řešena tato ulice, jak průzkumem 
(umístění radaru), tak v rámci bezpečnostní inspekce. Průzkum zde probíhal po dobu 
jednoho týdne. 

 
Graf 2.4: Denní variace dopravy pro dny v týdnu v ulici Jana Zacha, 2020 
 

Na následujícím grafu (Graf 2.5) lze vidět složení rychlostí projetých vozidel. Většina vozidel 
danou lokalitou projížděla rychlostí 50 km/h, ale 26 % vozidel tuto rychlost nedodržovalo. 
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Jelikož se jedná o místní komunikaci mezi rodinnými domy, bylo by vhodné tuto komunikaci 
více zklidnit v rámci možností (nutno brát ohledy na VHD). 

 
Graf 2.5: Přehledné rozložení rychlostí sledovaných vozidel na komunikaci Jana 
Zacha 
 

Za účelem ověření podezření využívání této místní komunikace jako sběrné komunikace 
nákladní dopravou, byly zanalyzovány intenzity těžké dopravy (graf 2.6). Podíl těžké dopravy 
je přes 13 %, což v ranní špičce znamená až 20 průjezdů za hodinu. Zajímavá je směrová 
dysbalance, kdy směrem na sever projíždí zhruba dvojnásobek vozidel než na jih (bráno 
jako denní průměr). Zřejmě to souvisí s logistickým trasováním vozidel zásobování. Tuto 
otázku je nezbytné řešit přímo se společnostmi ve městě, alt. s firmami zajišťujícími dovoz 
materiálu (např. optimalizace traťového úseku na území města).  

 

Graf 2.6: Průměrné hodinové intenzity, vč. nákladní dopravy 
 

Jízda v koloně

Volný dopravní proud

15%

7%

2%
1% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 
- 5

5 
- 1

0

10
 - 

15

15
 - 

20

20
 - 

25

25
 - 

30

30
 - 

35

35
 - 

40

40
 - 

45

45
 - 

50

50
 - 

55

55
 - 

60

60
 - 

65

65
 - 

70

70
 - 

x

Pr
oc

en
ta

Rychlost [km/h]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

vo
zid

la
/h

od
in

u

Všechna vozidla Nákl. JIH Nákl. SEVER



  

42 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

Finální verze 30. 11. 2020 

Kordónový průzkum 

S ohledem na cíl dopravního průzkumu byl zvolen tzv. kordónový dopravní průzkum 
s poloautomatickým sběrem dat o průjezdech. Vzhledem k tomu, že sčítání bylo prováděno 
v bodech výhradně na kordónu města, nebylo v rámci průzkumu možné zjistit kompletní 
objem dopravy uvnitř města. Proto byly provedeny další dva průzkumy, které byly zaměřeny 
na objem a skladbu dopravy ve městě (profilové, uvedené výše, a křižovatkové, níže). 
Průzkum proběhl 10. 9. 2020 v časech od 7:00 do 11:00 od 13:00 do 17:00 hod.    

Na celkem pěti bodech na hranicích města na ZÁKOSu byly postaveny hlídané kamery, které 
po dobu osmi hodin sbíraly videozáznamy.  

Data jsou určena k doplnění dat o intenzitách silniční dopravy na základním komunikačním 
systému města. Výstupy jsou uvedeny níže společně s výstupy křižovatkových průzkumů. 

 

Křižovatkový průzkum  

Pro znalost vnitřních dopravních vztahů a objemu dopravy byl proveden křižovatkový 
průzkum. Křižovatkový průzkum proběhl dne 9. 9. 2020 (středa) v časech od 7:00 do 11:00, 
od 13:00 do 17:00 hod., celkem tedy 8 hodin. V průběhu průzkumu převládalo polojasné 
až slunečné počasí. Byly zaznamenány intenzity dopravy na jednotlivých křižovatkových 
směrech v šesti kategoriích.  

1. cyklisté 
2. jednostopá vozidla 
3. osobní automobil / dodávka 
4. nákladní vozidla  
5. kamiony  
6. autobusy  

Průzkum se uskutečnil v křižovatkách: 

1. křižovatka – Sokolovská x Toušeňská 
2. křižovatka Masarykova x Cihelna 
3. křižovatka Masarykova x U Podjezdu 
4. křižovatka Sedláčkova x Masarykova 
5. Stankovského x Sokolovská 

Cílem průzkumu bylo jednak určit intenzity dopravy na základním komunikačním systému 
a dále posoudit kapacitu těchto pěti klíčových křižovatek. V tabulkách níže jsou uvedeny 
základní veličiny v rámci posouzení kapacity křižovatek (tabulka 2.3, tabulka 2.4, tabulka 2.5, 
tabulka 2.6, tabulka 2.7). 
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Tabulka 2.3: Kapacita křižovatky 1 – okružní křižovatka [8] 
Název 
ramena 

Vjezd/výjezd Kapacita 
křižovatky 
[pvoz/h] 

Intenzita 
dopravy 
[pvoz/h] 

Rezerva 
kapacity 
[pvoz/h] 

ÚKD [-] 

Toušeňská 
(západ) 

vjezd 886 86 800 
A 

výjezd 1249 78 1171 

Sokolovská 
(jih) 

vjezd 1046 299 747 
A 

výjezd 1249 270 979 

Toušeňská 
(východ) 

vjezd 974 253 721 
A 

výjezd 1249 218 1031 

Sokolovská 
(sever) 

vjezd 973 180 793 
A 

výjezd 1249 252 997 

 

Tabulka 2.4: Kapacita křižovatky 2 – styková křižovatka [8] 
Název ramena Kapacita 

křižovatky  
[pvoz/h] 

Intenzita 
dopravy 
[pvoz/h] 

Rezerva 
kapacity 
[pvoz/h] 

ÚKD [-] 

Toušeňská 
(západ) 

1800 215 1585 A 

Masarykova 
(jih) 

803 77 726 A 

Masarykova 
(sever) 

1644 209 1435 A 

 

Tabulka 2.5: Kapacita křižovatky 3 - styková křižovatka [8] 
Název ramena Kapacita 

křižovatky  
[pvoz/h] 

Intenzita 
dopravy 
[pvoz/h] 

Rezerva 
kapacity 
[pvoz/h] 

ÚKD [-] 

U Podjezdu 
(východ) 

1800 230 1570 A 

Masarykova 
(sever) 

908 151 757 A 

Masarykova 
(jih) 

1497 137 1360 A 

 

Tabulka 2.6: Kapacita křižovatky 4 - styková křižovatka [8] 
Název ramena Kapacita 

křižovatky  
[pvoz/h] 

Intenzita 
dopravy 
[pvoz/h] 

Rezerva 
kapacity 
[pvoz/h] 

ÚKD [-] 

Sedláčkova 
(východ) 

1800 188 1612 A 
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Sedláčkova 
(západ) 

785 220 565 A 

Masarykova 
(jih) 

1398 202 1196 A 

 

Tabulka 2.7: Kapacita křižovatky 5 - okružní křižovatka [8] 
Název 
ramena 

Vjezd/výjezd Kapacita 
křižovatky 
[pvoz/h] 

Intenzita 
dopravy 
[pvoz/h] 

Rezerva 
kapacity 
[pvoz/h] 

ÚKD [-] 

Stankovského 
(západ) 

vjezd 1015 86 929 
A 

výjezd 1249 73 1176 

Sokolovská 
(jih) 

vjezd 1095 208 887 
A 

výjezd 1249 174 1075 

Stankovského 
(východ) 

vjezd 1091 159 932 
A 

výjezd 1249 204 1045 

U Kapličky 
(sever) 

vjezd 1001 57 944 
A 

výjezd 1249 59 1190 

 

Grafická reprezentace intenzit silniční dopravy v hodnotách tzv. RPDI (Roční Průměr Denních 
Intenzit) v jednotkách vozidla/den jsou uvedeny v mapě níže (obrázek 2.12). Z dat je patrné, 
že v centru je poměrně velké množství intenzit ve srovnání se zbytkem silniční infrastruktury. 
A to i s přihlédnutím k faktu, že centrum města z charakteru zástavby a propojenosti silniční 
infrastruktury primárně nebude sloužit pro tranzitní dopravu. Dáme-li stranou skutečnost, že 
jsou průzkumy značně ovlivněny dopravními omezeními, je stále zajímavé, že jsou intenzity 
dopravy relativně rovnoměrně rozptýleny po silniční infrastruktuře. To lze považovat za 
dobrý jev.  



  

45 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

 

Finální verze 30. 11. 2020 

 
Obrázek 2.12: Vizualizace intenzit silniční dopravy (RPDI – voz/den), 2020 

2.2.3 Osobní doprava 
Spádovou oblastí v blízkosti města je Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, který je 
v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od Čelákovic. Do 30minutové vzdálenosti spadají dále 
města Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Český Brod, Úvaly a severo-východní část 
Prahy, která je nejvýznamnější spádovou oblastí. V rámci 60minutové dojezdové vzdálenosti 
patří zbylé části hlavního města Prahy, Roztoky, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Neratovice, 
Mělník, Roudnice nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Turnov, Nový Bydžov, 
Chlumec nad Cidlinou, Přelouč, Pardubice, Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Říčany, Jesenice, 
Černošice, Hostivice. Tato spádová oblast je zobrazena na obrázku níže (obrázek 2.13). 
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Obrázek 2.13: Izochrony teoretické dojezdové vzdálenosti v časové dostupnosti 
30 a 60 minut silniční dopravy 
Zdroj: vlastní zpracování, podkladová mapa [4] 

 

2.2.4 Nákladní doprava 
V roce 2008 byl dokončen záměr silnice II/245 ve městě (od nádraží), který odvedl stále 
rostoucí zbytnou dopravu. Novostavba vedla ke snížení intenzit ve městě, snížení 
nežádoucích účinků na obyvatele (emise, hluk, prašnost), a především odvedení tranzitní 
dopravy. V okolí Čelákovic se nachází mnoho průmyslových zón či jiných významných zdrojů 
a cílů cest pro nákladní dopravu vyobrazených na obrázcích níže (Obrázek 2.14 a Obrázek 
2.15).  
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Obrázek 2.14: Zdroje a cíle cest nákladní dopravy v širším okolí Čelákovic  
Zdroj: vlastní zpracování, podkladová mapa [4] 

Legenda s vysvětlivkami k číselným označením je v tabulce níže (tabulka 2.8).  
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Tabulka 2.8: Zdroje a cíle cest nákladní dopravy v širším okolí Čelákovic – Legenda 
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V rámci města Čelákovice se nachází 7 hlavních průmyslových oblastí, které jsou 
obsluhovány nákladní dopravou a využívají stávající komunikační síť. Mezi zdroje a cíle 
nákladní dopravy patří MADAPA, Areál Kovohutě (vč. celé průmyslové oblasti v areálu), 
Zemos – Agro Sedlčánky, Fermata, a.s., FV – PLAST, a.s., Areál TOS, ALUTEC KK s.r.o. Tyto 
průmyslové lokality jsou zobrazeny níže, viz obrázek 2.15.    

 
Obrázek 2.15: Zdroje a cíle nákladní dopravy v rámci města Čelákovic 
 

Jak vychází z průzkumů dopravy v kapitole 2.2.2 Dopravní průzkum, ulice Jana Zacha (místní 
komunikace) je zatížena těžkou dopravou. V tomto ohledu nestačí pouze výše uvedený 
popis zdrojů a cílů cest. Je nezbytná komunikace s jednotlivými průmyslovými společnostmi 
a koordinace příslušného zásobování a jeho trasování.  
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2.3 Doprava v klidu  
+ PŘÍTOMNOST PARKOVACÍCH MÍST PRO INVALIDY NA SÍDLIŠTÍCH 

  
- NÍZKÁ KAPACITA PARKOVACÍCH MÍST U NÁDRAŽÍ ČELÁKOVICE 

- MÍSTY ABSENCE VYZNAČENÍ PARKOVACÍCH MÍST POMOCÍ VDZ  

- 
PARKOVÁNÍ OBYVATEL NA SÍDLIŠTI (NA STRÁNI, STANKOVSKÉHO, HYBEŠOVA, J. A. 
KOMENSKÉHO) V CENTRU MĚSTA 

 

2.3.1 Systém parkování v Čelákovicích 
Typy parkování 

Na území města Čelákovice se nachází mnoho značených parkovišť i neznačených ploch 
a úseků ulic, kde řidiči odstavují nebo parkují své osobní automobily.  

Parkování se obecně dělí na čtyři základní druhy:  

1. Krátkodobé zastavení (vykládka a nakládka zboží a osob); 
2. Krátkodobé stání (do dvou hodin, například nákup aj.); 
3. Dlouhodobé stání (nad 2 hodiny, například do zaměstnání); 
4. Odstavení vozidla (delší doba v řádech dní a více).  

Do centra města lidé často jezdí za službami, které nabízí např. pošta nebo městský úřad. 
Obratovost vozidel na parkovacích stáních zde proto bývá vyšší než v rezidenčních 
oblastech, neboť se zde vozidla rychleji střídají. Pro centra měst bývá typický velký výskyt 
poptávky po krátkodobých stáních (nicméně poptávka po dlouhodobých je v centrech také, 
neboť mnozí lidé v centru pracují nebo žijí, případně plánují delší návštěvu). Dlouhodobé 
parkování je vyhledáváno obzvláště v rezidenčních oblastech a také i v místech zaměstnání. 
Odstavná parkoviště jsou plochy, které slouží k odstavování vozidel na dobu, kdy se 
nepoužívají (např. vyjížďka na víkend, kdy přes týden vozidlo stojí). 

V Čelákovicích je situace mírně odlišná než v mnohých jiných městech. Důvodem je blízkost 
sídlištní zástavby a centra města. Obytné panelové domy se nachází v blízkosti náměstí 
5. května celkem ze tří světových stran. Západně od náměstí stojí v ulicích Na Stráni 
a Stankovského a J. A. Komenského hned několik vysokopodlažních obytných budov. Tento 
typ rezidenční zástavby, jak již bylo zmíněno, generuje vysokou poptávku po parkovacích a 
odstavných stáních. Místní obyvatelé mohou v případě nenalezení volného stání v blízkosti 
bydliště parkovat i na stáních v okolí městského úřadu a zabírat tak místa například 
návštěvníkům městského úřadu nebo pošty.  

Typy uživatelů 

Dále je nutné rozlišit uživatele minimálně na:  

- občany žijící ve městě,  
- občany dojíždějící do města,  
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- občany dojíždějící do města a následně přestupující na veřejnou hromadnou 
dopravu, 

- zásobování,  
- návštěvy + turismus. 

Uživatel, který žije ve městě, užívá automobil převážně za účelem dostat se co nejrychleji, 
co nejpohodlněji a co nejblíže do zaměstnání (či do jiné cílové destinace). V některých 
případech je k tomuto chování nucen také okolnostmi (handicap, velký náklad aj.). V dalších 
případech je k tomu motivován spolujízdou a „rodinnou logistikou“ (rozvoz dětí do škol). 
Uživatel, který dojíždí do města, je k tomuto chování mnohdy motivován neatraktivní 
veřejnou hromadnou dopravou (nevhodné časy či intervaly, nepohodlný dopravní mód aj.) 
nebo nucen podobnými důvody jako uživatel žijící ve městě. U tohoto typu uživatelů však 
může být atraktivnější variantou nechat vozidlo zaparkované v delší docházkové vzdálenosti. 
Případně může být motivován pro následnou kombinaci s veřejnou hromadnou dopravou 
a využití parkoviště typu K+R v případě kvalitního napojení na VHD. Tuto kombinaci využívá 
i třetí skupina uživatelů, která přijíždí do Čelákovic z přilehlých obcí automobily, které 
zanechá u nádraží a dále pokračuje vlakem (např. na cestě do zaměstnání). Tato skupina 
potřebuje kapacitní parkoviště u nádraží, protože v případě nedostatečné kapacity 
parkoviště u nádraží, zanechává vozidla v nedalekých ulicích v rezidenční oblasti. Další typ 
uživatele (zásobování) není možné motivovat ani nutit k jinému dopravnímu chování. 
V poslední řadě návštěvy a turismus lze vnímat jako určitou formu dojížďky. Město by se 
mělo těmto uživatelům přizpůsobit a umožnit jim bezpečné zastavení po dobu nezbytně 
nutnou pro vyložení a naložení nákladu v celém městě.   

Situace ve městě Čelákovice 

V Čelákovicích bylo nalezeno cca 2 400 míst, z toho cca 2 100 bylo buď značených (svisle 
nebo vodorovně), nebo se nacházelo v neoznačených parkovacích zálivech. Lokace 
parkovacích ploch jsou vyznačeny na obrázku níže (obrázek 2.16). Nejkapacitnější 
parkoviště na území města se nachází na sídlišti v ulici Na Stráni (cca 280 míst) a dále u 
obchodu Tesco v ulici Toušeňské (cca 240 míst) a u sídlištní zástavby v ulici Rumunské (cca 
140 míst) [2]. 
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Obrázek 2.16: Parkoviště a parkovací plochy (červené body jsou vyznačeny 
v mapách, růžové modré byly určeny z leteckých snímků, fialový bod představuje 
parkoviště u nádraží) 
 

Ve městě často chybí vyznačení parkovacích míst vodorovným značením. To je velký 
nedostatek, neboť nevyznačením parkovacích míst pomocí vodorovného značení klesá 
kapacita parkoviště obecně až o 1/3.  

Problémy s parkováním mohou nastávat v sídlištní zástavbě vymezené ulicemi Na Stráni, U 
Kapličky, Stankovského a Hybešova (cca 500 míst), v sídlištní zástavbě v ulicích Rumunské, 
Sokolovské, Spojovací, J. Zeyera (cca 220 míst) a v bytové zástavbě ulic V Prokopě a 
Strojařské (200 míst). A dále pak v blízkosti železniční stanice Čelákovice [6].  

Vzhledem k množství budov bytové zástavby o výšce dvě až osm pater lze konstatovat, že 
kapacita parkovacích míst je nedostačující v rámci současného rozvoje automobilové 
dopravy a dopravního chování, zejména i s ohledem na skutečnost, že v dnešní době bývá 
zvykem vlastnictví více než jednoho automobilu na domácnost. Na většině zastavěné plochy 
Čelákovic se nachází převážně nízká obytná zástavba. Většina domů disponuje vlastním 
parkovacím stáním nebo garáží na soukromém pozemku. Průmyslové zóny mívají vlastní 
parkoviště v areálech firem.  

Orientační mapa hustoty osídlení v rámci vyšší zástavby je na obrázku níže (obrázek 2.17). 
Hustota osídlení byla zjištěna kvalifikovaným odhadem na základě znalosti hodnoty 
průměrného počtu lidí v domácnosti (2,3 osoby dle celostátního sčítání lidu 2011 [10]) a 
počtu domácností v dané konkrétní zástavbě. 
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Obrázek 2.17: Hustota osídlení vysokopodlažní zástavby 
 

Situace v centru města 

V centru se nachází Městský úřad, pošta, Městská knihovna Čelákovice, Městská policie, 
základní školy, mateřské školy, vyšší odborná škola a střední odborná škola, knihovna, 
Čelákovické infocentrum, Městské muzeum, lékárny, restaurace, cukrárny, obchody 
s potravinami a dalším zbožím. Z obytné zástavby převažují řadové a bytové domy, ale stojí 
zde i vícepatrové panelové obytné budovy. Nachází se zde cca 200 parkovacích stání.  

 

Situace v okolí železniční stanice Čelákovice 

U železničního nádraží na jihovýchodním okraji města se nachází plocha, kde lze zaparkovat 
cca 50 osobních automobilů. Vzhledem k poloze města na železniční trati v rámci 
Středočeského kraje nedaleko Prahy lze konstatovat, že kapacita cca 50 parkovacích míst se 
jeví jako nedostatečná. Parkovat lze sice i v nedalekých ulicích – Palackého, J. Zeyera, 
Masarykově, Jiráskově, Havlíčkově (celkem cca 160 míst), nicméně zaparkovaná auta 
v ulicích nejsou komfortní pro rezidenty. Osobní automobily zaplňující ulice nejenže 
nepůsobí dobrým estetickým dojmem, ale mohou také zhoršovat rozhledové podmínky 
a blokovat vjezdy na pozemky rodinných domů, navíc při příjezdu a odjezdu způsobují hluk 
a zhoršují kvalitu ovzduší v ulicích. Na ploše současného parkoviště vedle nádraží by mohl 



  

54 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

Finální verze 30. 11. 2020 

být vybudován parkovací dům, který by nabídl vyšší kapacitu než současné parkoviště a 
mohl by být sledován kamerovým systémem. 

 

2.3.2 Politika parkování 
Ve městě je regulace dopravy v klidu řešena pomocí svislého a vodorovného dopravního 
značení. Parkovací plochy v Čelákovicích jsou rozděleny na tolerované parkování (bez 
vyznačení místa pro parkování), legální parkování (vyznačení svislým nebo vodorovným 
dopravním značením) a nelegální parkování (proti zákazu stání/zastavení, parkování na 
chodníku či pozemku) města – zeleni, před vjezdem aj. Správnost parkování je stejně jako 
v ostatních městech kontrolována policií (viz ilustrační obrázek 2.18).  

V Čelákovicích nejsou zavedeny parkovací zóny. Parkoviště ve městě nejsou většinou 
zpoplatněná, a to ani v centru. Výjimku představuje úsek ulice Sedláčkovy od domu č.p. 46 
u náměstí 5. května až k hranici křižovatky s ulicí Kostelní (k domu č.p. 104) po jižní straně 
komunikace. Provozní doba je 6:00-18:00 hod. ve všední dny a 6:00-12:00 hod. v sobotu. 
Mimo provozní dobu je parkování bezplatné. Nejdéle je zde možné stát 24 hodin. Ceník 
parkoviště je uveden v tabulce níže (tabulka 2.9). 

Tabulka 2.9: Ceník placeného parkoviště 
Doba Cena 
30 min 5 Kč 
1 hod. 10 Kč 
Každá další započatá 1 hod. 10 Kč 

 

Parkovací lístek lze zakoupit v parkovacím automatu. Řidič je povinen umístit parkovací 
lístek na viditelné místo za předním sklem vozidla. V případě řidičů motocyklu musí řidič 
parkovací lístek uschovat u sebe a předložit jej na vyznání kontrolnímu orgánu ke kontrole. 
Parkoviště je provozováno městem Čelákovice zastoupené orgánem obce, Městskou 
policií. 

 



  

55 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

 

Finální verze 30. 11. 2020 

 

Obrázek 2.18: Příklad nelegálního parkování – stání na chodníku (ul. Na Stráni) 
 

 

2.3.3 Průzkum dopravy v klidu 
Průzkum dopravy v klidu za účelem zjištění stávající reálné obsazenosti parkovacích míst, 
obratu vozidel a délky jejich stání byl proveden v pracovní den, a to konkrétně 8. 9. 2020 
v časech 5:00, 10:00, 15:00 a 20:00.  Časy byly zvoleny tak, aby bylo možné rozlišit vozidla, 
která v oblasti parkují přes noc, která jsou používána za účelem dojížďky do zaměstnání a 
která se v oblastech vyskytují pouze krátkodobě (např. pro účely zásobování nebo návštěvy). 
Průzkum se uskutečnil v ulicích Na Stráni, U Kovárny, Rybářské, náměstí 5. května a 
Rumunské. Během průzkumu byla zaznamenávána poslední čtyři čísla registračních značek 
parkujících vozidel, aby od sebe mohla být vozidla rozlišena. Tato metoda provádění 
dopravních průzkumů je ve shodě s běžným způsobem provádění průzkumů dopravy 
v klidu.   

Tabulka 2.10: Seznam zkoumaných oblastí 
ID Oblast Vybraná ulice 
P1 Na Stráni Na Stráni 
P2 Centrum U Kovárny, Rybářská, 

náměstí 5. května 
P3 Rumunská Rumunská 
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Metodický postup 

Průzkum byl proveden vyškolenými pracovníky v časových profilech 5:00, 10:00, 15:00 a 
20:00 hodin. V každém stanoveném čase procházeli vyškolení pracovníci vybrané ulice a 
zapisovali čtyři poslední znaky registračních značek automobilů. Nasbíraná data 
z jednotlivých časů byla poté porovnána, zanalyzována a vyhodnocena. Jedná se o běžný 
postup provádění průzkumu dopravy v klidu.  

Vybrané časy byly určeny za účelem zjištění, kolik vozidel v oblasti patří rezidentům (z toho 
kolik vozidel je odstaveno dlouhodobě), kolik jich do oblasti jezdí za účelem práce a kolik 
jako zásobování nebo návštěva. A především kolik vozidel je před domy na parkovištích 
dlouhodobě odstavených. Jednotlivé skupiny parkujících automobilů dle účelu přítomnosti 
vozidla byly rozděleny podle následující tabulky (viz Tabulka 2.11): 

Tabulka 2.11: Rozdělení vozidel 
Účel stání Vozidlo přítomno v čase: 

5:00 10:00 15:00 20:00 
Odstavení vozidla* ANO ANO ANO ANO 
Rezidentské parkování ANO ANO NE ANO 

ANO NE ANO ANO 
ANO NE NE ANO 

Práce NE ANO ANO NE 
Zásobování / návštěva ANO NE NE NE 

NE ANO NE NE 
NE NE ANO NE 
NE NE NE ANO 

*odstavená vozidla mohou patřit i rezidentům, pro účely průzkumu tvoří samostatnou 
kategorii 

Odstavená vozidla byla přítomna ve všech oblastech ve všech měřeních. Aktivně využívané 
automobily rezidentů byly přítomny ráno a zároveň i večer, ale přes den nikoliv, nebo po 
celý den s výjimkou dopoledne nebo odpoledne. Za účelem práce byla v oblasti parkována 
vozidla přes dopoledne a odpoledne, ale ráno a večer přítomna nebyla. Zásobování bylo 
v oblasti přítomno pouze v jeden zkoumaný čas a po zbytek dne nikoliv – obdobná 
podmínka byla stanovena i pro návštěvy. Zbývající vozidla, nesplňující podmínky výše 
v tabulce, spadají do kategorie Ostatní.  

Data 

Průzkumem byla zjištěna obsazenost parkovacích míst v jednotlivých oblastech. Průměrná 
relativní obsazenost v rámci všech lokalit byla 81 %. Nejvyšší obsazenosti (103 % - 
zvýrazněno v tabulce červeně) bylo dosaženo v čase 15:00, kdy se v centru města nachází 
nejvíce obyvatel, kteří zde zařizují povinnosti. Nejnižší průměrná obsazenost 63 % byla, a to 
v 10:00 hod. Blíže jsou jednotlivé oblasti popsány v samostatných podkapitolách a v tabulce 
níže (viz Tabulka 2.12).   
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Tabulka 2.12: Obsazenost 
Obsazenost 

ID Název 
oblasti 

Kapacita 
(odhad) 

absolutní relativní v [%] 
5:00 10:00 15:00 20:00 5:00 10:00 15:00 20:00 

P1 Na Stráni 275 234 173 191 251 85  63  69  91  
P2 Centrum 207 145 187 214 161 70  90  103  78  
P3 Rumunská 193 160 128 141 188 83  66  73  97  

 

V jednotlivých oblastech byla vozidla parkována za různými účely. Jak již bylo popsáno 
v předchozí kapitole, dělily se do skupin odstavených vozidel, vozidel rezidentů, vozidel 
návštěvníků nebo zásobování, vozidel lidí dojíždějících do oblastí za prací a ostatních 
vozidel. V rámci všech řešených ulic zastávaly největší skupinu vozidla zásobování / návštěva 
(38 %), následovala odstavená vozidla (26 %), rezidenti (18 %) a poté ostatní (11 %) a 
nejmenší skupinu tvořila vozidla, jejichž řidiči jezdí do oblastí za prací (7 %). Z hlediska účelu 
stání se výrazně odlišuje oblast Centrum, která je charakteristická jiným typem zástavby – 
služby. Množství vozidel v oblastech jsou shrnuta v následujících tabulkách (Tabulka 2.13 a 
Tabulka 2.14).  

 

Tabulka 2.13: Účel stání (absolutní hodnoty) 
Účel stání (absolutní hodnoty) 

ID Název 
oblasti 

odstav. rezident. práce zásobování 
/návštěva 

ostatní 

P1 Na Stráni 109 80 13 105 41 

P2 Centrum 71 36 43 172 34 

P3 Rumunská 69 57 14 89 36 

 

Tabulka 2.14: Účel stání (relativní hodnoty) 
Účel stání (relativní hodnoty) 

ID Název 
oblasti 

odstav. rezident. práce zásobování 
/návštěva 

ostatní 

P1 Na Stráni 31 % 23 % 4 % 30 % 12 % 

P2 Centrum 20 % 10 % 12 % 48 % 10 % 

P3 Rumunská 26 % 22 % 5 % 34 % 14 % 

 

Tabulka 2.14 znázorňuje relativní složení zaparkovaných vozidel v jednotlivých oblastech. 
Rozdílné využívání Centra oproti zbývajícím lokalitám je na první pohled zřejmé. Centrum je 
využíváno zejména návštěvníky a zásobováním a počet odstavených vozidel je menší než na 



  

58 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

Finální verze 30. 11. 2020 

sídlištích. Oproti ostatním oblastem do Centra jezdí více než dvojnásobek řidičů za prací, 
vyřešení administrativních záležitostí a další viz graf 2.7.  

 

 
Graf 2.7: Složení zaparkovaných vozidel dle účelu 
 

Vzhledem k rozdílnému typu zástavby a z toho plynoucí odlišné využívání parkovacích ploch 
v Centru oproti sídlištím, je tato kapitola dále detailněji rozepsána a rozdělena na 
vyhodnocení dopravy v klidu v sídlištní zástavbě a v centru – U Kovárny, Rybářská, náměstí 
5. května.   

 

Sídlištní zástavba  

Nejvyšší obsazenosti je ve všech oblastech se sídlištní zástavbou dosahováno ráno a večer. 
Až na oblast Centrum bývá v této době překročena kapacita parkovacích míst (v oblasti 
Centrum až 103% obsazenosti). V dopoledních a odpoledních hodinách je kapacita 
parkovišť dostatečná – obsazenost je nižší než 100 % (viz graf 2.8 a graf 2.9). Červené linky 
v následujících grafech znázorňují kapacitu parkovacích ploch v oblastech.  

31%
20% 26%

23%

10%

22%

4%

12%

5%

30%
48% 34%

12% 10% 14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Na Stráni Centrum Rumunská

Složení zaparkovaných vozidel

účel stání ostatní

účel stání
zásobování/návštěva

účel stání práce

účel stání rezidenti

účel stání odstavených
vozidel



  

59 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

 

Finální verze 30. 11. 2020 

 
Graf 2.8: Sídlištní zástavba / Centrum – absolutní hodnoty obsazenosti 
 

 
Graf 2.9: Sídlištní zástavba /centrum – relativní hodnoty obsazenosti 
 

Oblast Na Stráni nevykazuje známky nedostatečné kapacity. Počet odstavených vozidel byl 
107, což odpovídá 31 % z celkové kapacity oblasti. Nejvíce je oblast využívána právě 
odstavenými vozidly. Do oblasti Na Stráni dojíždí za prací nejméně vozidel 5 % (13 vozidel). 
Podrobněji viz graf 2.10.  
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Graf 2.10: Složení zaparkovaných vozidel dle účelu - oblast Na Stráni 
 

Graf 2.11 zobrazuje složení zaparkovaných vozidel v oblasti Rumunská. Po celý den se oblast 
vyznačuje dostatečnou kapacitou, ke které se nejvíce přibližuje množství aut večer v 20:00 
(97 % z celkové kapacity). Nejméně byla parkovací místa využívána dopoledne, kdy byla 
využita z 66 %. Odstavených vozidel zde bylo 71 (36 % parkovacích míst v oblasti). 
Zaparkovaná vozidla rezidentů zabírala 30 % parkovacích míst ráno i večer.  

 

 
Graf 2.11: Složení zaparkovaných vozidel dle účelu - oblast Rumunská 
 

V centru města počet vozidel se v průběhu dne poměrně měnil. Jejich množství přesahovalo 
oficiální kapacitu parkovacích stání, a to o 3 % viz Graf 2.12.  
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Graf 2.12: Centrum – absolutní a relativní hodnoty obsazenosti 
 

Během dne tvořila 34 % vozidel (71 vozidel) z celkové oficiální kapacity skupina odstavených 
vozidel. V ranních a večerních hodinách představovala 34 % (36 vozidel) skupina rezidenti. 
Zásobování a návštěvy zajížděly a parkovaly v oblasti zejména dopoledne a odpoledne. Za 
prací přijelo do centra 43 vozidel (21 %), které zde stály během dopoledne a odpoledne (viz 
Graf 2.13). Ze všech zkoumaných oblastí zde (v Centru) parkuje nejvíce vozidel za účelem 
práce.   

 

 

 
Graf 2.13: Složení zaparkovaných vozidel dle účelu – Centrum – U Kovárny, 
Rybářská, náměstí 5. května 
 

Vyhodnocení 

Na základě analýzy dat z dopravního průzkumu dopravy v klidu plyne, že většina 
zkoumaných oblastí se vyznačuje dostatečnou kapacitou parkovacích ploch. Největší 
problémy s parkováním byly pozorovány v centru města – U Kovárny, Rybářská, náměstí 5. 
května. Nejméně zatížená oblast byla Na Stráni, následovala oblast Rumunská. Pro 
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přehlednost jsou grafy složení zaparkovaných vozidel dle účelu zobrazeny dále vedle sebe 
viz Graf 2.14 a Graf 2.15.   

 

Graf 2.14: Složení zaparkovaných vozidel dle účelu – oblast Na Stráni a oblast 
Rumunská 
 

 
Graf 2.15: Složení zaparkovaných vozidel dle účelu – oblast Centrum 
 

Dopravní průzkum také odhalil značné množství vozidel, která jsou ve zkoumaných 
oblastech odstavována. Tato vozidla mají významný vliv na snižování kapacity parkování 
v oblasti. Zcela zřejmá je tato skutečnost z grafů výše, kde červená čára značí současnou 
kapacitu parkovišť a modré části sloupců počet odstavených vozidel. Nejvíce odstavených 
vozidel bylo zaznamenáno v oblasti Na Stráni, kde zabíraly 31 % parkovacích míst.  

Jak je vidět z grafu, parkovací místa v Centru jsou silně zatěžována nejen odstavenými 
vozidly, ale i vozidly návštěvníků a zásobování, ale i rezidentů a během dne i pracujících.  

V ulicích centra představuje současné množství zaparkovaných vozidel dopravní komplikace 
– snižuje průjezdnost, zhoršuje rozhledy a nepůsobí dobrým estetickým dojmem.  
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2.4 Veřejná hromadná doprava  
+ RYCHLÁ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA S VYSOKOU FREKVENCÍ 

+ 
KRÁTKÁ VZDÁLENOST MEZI AUTOBUSOVÝMI A VLAKOVÝMI ZASTÁVKAMI V RÁMCI 

DOPRAVNÍCH UZLŮ VE MĚSTĚ 

+ PŘESNOST A PRAVIDELNOST DLE DODANÝCH DAT Z ROPIDU 

+ DOSTATEČNÁ DOCHÁZKOVÁ VZDÁLENOST DO 10 MINUT 

  
- NEDOSTATEČNÁ DOPRAVNÍ KAPACITA NĚKTERÝCH VLAKOVÝCH SPOJŮ VE SMĚRU PRAHA 

- NÍZKÁ CESTOVNÍ RYCHLOST NA TRATI 074 ČELÁKOVICE – NERATOVICE 

- 
MNOHO VARIANT TRAS AUTOBUSOVÝCH LINEK – SLOŽITÁ ORIENTACE, NIŽŠÍ POCITOVÁ 

SPOLEHLIVOST, NÍZKÁ FREKVENCE NĚKTERÝCH LINEK 

- NEEXISTENCE CENTRÁLNÍHO PŘESTUPNÍHO UZLU V ČELÁKOVICÍCH  

- 
NEVHODNÉ ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY MASARYKOVA X SEDLÁČKOVA A MASARYKOVA X U 

PODJEZDU VE VZTAHU K LINKOVÉMU VEDENÍ VHD 

- STAV TRATI 074 ČELÁKOVICE – NERATOVICE 

 

Veřejná doprava je významnou součástí dopravního systému města Čelákovice. Vzhledem 
k rozloze města a tomu odpovídající síle poptávky po přepravě má hlavní význam v zajištění 
vnější zdrojové a cílové dopravy. V rámci vnitřní dopravy může být částečně využitelná pro 
spojení mezi třemi oddělenými zastavěnými lokalitami (hlavní lokalita s centrem města, 
lokalitou Záluží a lokalitou Sedlčánky), které se na území města Čelákovice nacházejí. 

Nejvýznamnějším vnějším cílem je hlavní město Praha. Dalšími významnými cíli jsou okolní 
města Brandýs nad Labem, Neratovice, Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady a Kolín. 

 

2.4.1 Systém veřejné dopravy a jeho organizace 

2.4.1.1 Pražská integrovaná doprava 

Město je obsluhováno Pražskou integrovanou dopravou (PID), což je společný regionální 
integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje. Cílem je zajištění kvalitní 
dopravní obsluhy území, podmiňující konkurenceschopnost hromadné dopravy vůči 
dopravě individuální. Rozhodujícími kritérii atraktivity integrovaného systému jsou čas, 
cena, pohodlí, spolehlivost a bezpečnost. 

Základní principy Pražské integrované dopravy jsou [11]: 

• jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové 
dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována 
především jako návazná doprava k terminálům, budovaným u stanic kolejové 
dopravy, 
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• systém umožňuje kombinovaný způsob přepravy osobním automobilem a 
prostředky hromadné dopravy, realizovaný prostřednictvím záchytných parkovišť 
P+R, budovaných při terminálech páteřní kolejové dopravy na okraji Prahy a v jejím 
okolí, 

• jednotný přestupní tarifní systém, umožňující uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad 
s potřebnými přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce, 

• vytvoření podmínek pro tržní a konkurenční prostředí na dopravním trhu s cílem 
udržet potřebnou ekonomickou efektivitu provozu, a to při zachování dopravní 
koordinace a kooperace. 

Pražská integrovaná doprava je IDS s tříúrovňovým modelem organizace. 

1. Úroveň politická je představována oběma kraji a městy provozující vlastní MHD. 
2. Úroveň koordinační představují oba koordinátoři (ROPID a IDSK). 
3. Úroveň provozní tvoří jednotliví dopravci PID. 

Základními předpoklady pro kvalitní fungování veřejné dopravy v rámci IDS je realizace 
(splnění) čtyř základních pilířů integrace. 

Územní integrace znamená zařazení všech městských a regionálních linek obsluhujících 
analyzovanou oblast (v tomto případě město Čelákovice) do jednoho dopravního 
systému za jednotných přepravních podmínek, standardizovaných ekonomických 
podmínek a zajištění jejich provázanosti s ostatními linkami minimálně ve spádovém 
území. Tento předpoklad je na území města Čelákovice splněn převážně. Všechny linky 
obou provozovaných druhů dopravy jsou zařazeny do systému PID, avšak dosud chybí 
Standardy dopravní obsluhy Středočeského kraje, které by stanovily spravedlivé 
podmínky spolufinancování veřejné dopravy pro jednotlivé obce. 

Tarifní integrace znamená zajištění provozu všech městských a regionálních linek 
veřejné dopravy za jednotných tarifních podmínek bez ohledu na druh dopravy, 
dopravní subsystém či dopravce. Jednotliví dopravci mohou po dohodě 
s koordinátorem používat paralelně i svůj vlastní tarif, musí však vždy primárně umožnit 
použití jednotného tarifu IDS. V rámci tarifní integrace je rovněž nezbytné využívání 
jednotných nebo kompatibilních odbavovacích systémů ve všech vozidlech 
provozovaných v rámci IDS. Tento předpoklad je splněn zcela. Všichni dopravci na 
všech linkách akceptují tarifní podmínky PID, železniční dopravci dále nabízejí jako 
alternativu k tarifu PID i vlastní tarifní systém. Všichni dopravci používají odbavovací 
zařízení umožňující označování i prodej jízdenek PID i použití předplatných čipových 
karet. 

Provozní integrace znamená zajištění směrové i časové koordinace jednotlivých linek 
všech provozovaných druhů dopravy, všech používaných subsystémů i všech dopravců. 
Tento předpoklad je splněn zcela. 

Informační integrace znamená používání jednotného systému označování linek podle 
obecně stanovených kritérií tak, aby nedocházelo k duplicitnímu označování různých 
linek (nemohou existovat dvě různé linky v systému se stejným označením). To samé 
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platí i pro názvy zastávek (každá zastávka v systému musí mít jedinečný název). 
Informační integrace dále zahrnuje například jednotný systém základních informací 
povinně poskytovaných na jednotlivých stanicích či zastávkách a ve vozidlech. Dále 
v rámci informační integrace musí existovat jednotný elektronický informační systém 
(spravovaný koordinátorem), do nějž poskytují všichni dopravci požadovaná data. Také 
tento předpoklad je splněn zcela. 

Jedním ze základních nástrojů pro udržení určité úrovně kvality PID jsou Standardy 
kvality PID, který nastavuje jednotné podmínky provozu pro všechny dopravce. 
Dodržování stanovených standardů kontrolují koordinátoři PID pomocí svých 
kontrolních mechanismů. Garance dodržování stanovených standardů je jednou ze 
základních podmínek pro to, aby se dopravce mohl ucházet ve výběrovém řízení o 
získání licence na provoz. Za nedodržování standardů kvality udělují koordinátoři 
dopravcům sankce. Vyhodnocování plnění standardů kvality PID probíhá ve čtvrtletních 
a ročních periodách. Mezi nejdůležitější standardy kvality PID patří: 

• plnění nasmlouvaných dopravních výkonů, 

• přesnost a pravidelnost provozu, 
• provoz předepsaných typů vozidel na linkách (garance přepravní kapacity a 

bezbariérovosti), 

• maximální průměrné a maximální nejvyšší stáří provozovaných vozidel, 
• vybavení vozidel předepsaným odbavovacím systémem. 

 

2.4.1.2 Koordinátoři PID a jejich role 

Systém Pražské integrované dopravy se nachází na území Prahy a Středočeského kraje. 
Z tohoto důvodu je organizován dvěma koordinátory. Jsou jimi: 

• Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) zřizovaný hlavním 
městem Prahou, 

• Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) zřizovaná Středočeským krajem. 

Základní kompetence organizace ROPID jsou [11]: 

• příprava dalšího rozvoje integrovaného dopravního systému a jeho vytváření, 

• zpracování zásad organizace hromadné dopravy osob, stanovení potřebného 
objemu dopravních výkonů k zajištění dopravní obslužnosti území a jejich projednání 
s obcemi, hl. m. Prahou, Středočeským krajem a dopravci, 

• návrh dopravních opatření, intervalů linek, jízdních řádů, prokladů a návazností, 

• spolupráce na realizaci preferenčních opatření, 
• objednávka vlaků na území Prahy, 

• návrh ekonomického zajištění provozu PID při efektivním využití dostupných 
finančních prostředků, 

• návrh tarifu a jízdného PID, 
• vypracování regionálního plánu dopravy, 
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• uzavírání smluv k zajištění provozu PID s dotčenými obcemi, hl. m. Prahou, 
Středočeským krajem a dopravci v zastoupení hl. m. Prahy a kontrola jejich plnění, 

• organizace finančních toků tržeb a dotací v PID, 

• výběr dopravců nově zřizovaných linek formou veřejných obchodních soutěží, 
• zajištění jednotného informačního systému PID. 

Organizace IDSK má na starosti regionální železniční dopravu i autobusové linky pravidelné 
autobusové dopravy (PAD), Středočeské integrované dopravy (SID) i Pražské integrované 
dopravy. Cílem IDSK je ve spolupráci s organizací ROPID, městy, obcemi a dopravci vytvořit 
společný integrovaný systém pro Středočeský kraj a Prahu, ve kterém budou moci cestující 
jezdit na jednu jízdenku různými druhy dopravy po území obou krajů [12]. 

Oba koordinátoři deklarují vzájemnou spolupráci a koordinovaný postup při řešení 
organizace PID, nicméně rozdělení jejich kompetencí není jednoznačně patrné. ROPID řeší 
organizaci veřejné dopravy na území hlavního města Prahy. Na území Středočeského kraje, 
a tedy i města Čelákovice působí oba koordinátoři současně. Podobná situace panuje i 
v jiných oblastech Středočeského kraje, například na Mníšecku či Kladensku. Oba 
koordinátoři poskytují základní informace o systému a uživatelské informace a služby pro 
cestující veřejnost na internetových stránkách www.pid.cz (ROPID) a www.idsk.cz (IDSK). 
Informace na stránkách organizace ROPID jsou poměrně rozsáhlé a aktuální, informace na 
stránkách organizace IDSK jsou velmi neaktuální (nejnovější zveřejněná aktualita je z května 
2019). Oba koordinátoři zveřejňují základní strategický dokument pro rozvoj veřejné 
dopravy Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje, který je však platný pro období let 
2016-2020, čili mu pomalu končí platnost a plán na další roky zveřejněn není. 

Stručný přehled základních kompetencí koordinátorů PID: 

• definování Standardů kvality PID a kontrola jejich dodržování, 

• přesné definování dopravních a přepravních výkonů: 
o tvorba linkového vedení, 
o stanovování provozních parametrů linek (počty spojů na jednotlivých linkách, 

jejich přesné časové polohy, přepravní kapacita jednotlivých spojů), 

• výběr dopravců na základě výběrového řízení včetně následného uzavírání smluv, 

• objednávání dopravních výkonů, 

• financování nasmlouvaných dopravních výkonů z prostředků získaných od krajů i 
obcí, 

• provádění přepravních průzkumů, 
• řešení preference veřejné dopravy. 

Další významnou institucí ve vztahu k organizaci systému PID je Správa železnic (SŽ), která 
organizuje ve spolupráci s oběma koordinátory PID provoz na železničních tratích. 

2.4.1.3 Druhy dopravy 

V rámci systému PID je provozováno 7 druhů dopravy, vlaky, metro, tramvaje, trolejbusy, 
autobusy, lanová dráha a přívozy. Z uvedených druhů dopravy jsou na území města 
Čelákovice provozovány dva druhy dopravy: 

http://www.pid.cz/
http://www.idsk.cz/
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• Vlaky, 
• Autobusy. 

Pražská integrovaná doprava patří mezi heterogenní dopravní systémy, kde vlaky 
spoluvytvářejí páteřní subsystém a autobusy subsystém doplňkový. Páteřní subsystém má 
rozhodující podíl na přepravních výkonech a zajišťuje dopravní obsluhu v nejzatíženějších 
směrech (obvykle radiální nebo diametrální směry). Doplňkový subsystém zajišťuje 
návaznou dopravu ke stanicím a zastávkám páteřního subsystému, případně zajišťuje 
propojení koridorů páteřního subsystému méně zatíženými tangenciálními směry. 

2.4.1.4 Dopravci a jejich role 

Na území města Čelákovice provozují veřejnou dopravu 4 dopravci. Železniční dopravu 
zajišťují: 

• České dráhy, a. s. (linky S2, S9, S22, S23), 

• KŽC Doprava, s. r. o. (linka S24). 

Autobusovou dopravu zajišťují: 

• ČSAD Střední Čechy, a. s. (linka 655), 

• OAD Kolín, s. r. o. (linky 427, 443, 662). 

Dopravci zajišťují dopravní výkony podle objednávky koordinátorů dopravy. Kvalita jejich 
služeb je garantována povinností plnit Standardy kvality PID. Dodržování těchto standardů 
kontroluji koordinátoři PID.  

Z výše popsaných principů organizace PID vyplývá, že konkurenční boj mezi jednotlivými 
dopravci neprobíhá přímo ve vztahu k cestujícím, nýbrž ve vztahu k objednavatelům 
dopravy (koordinátorům PID). Snahou jednotlivých dopravců by tedy měla být schopnost 
za co nejnižší cenu za linkový kilometr zajistit provoz na přidělených linkách přesně podle 
zadání koordinátorů PID při splnění Standardů kvality PID v požadované úrovni náročnosti. 

2.4.1.5 Ostatní subjekty (SŽ, KSÚS, ŘSD) 

• ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic – správce dálnic a silnic I. třídy, 

• KSÚS – Krajská správa a údržba silnic – správce pozemních komunikací II. a III. třídy, 

• SŽ – Správa železnic – správce železničních tratí, koordinátor železničního provozu 
(konzultace kapacity tratí, železničních stanic, včetně řešení přednádražního prostoru 
v Čelákovicích, VRT). 

2.4.2 Dostupnost veřejné dopravy 

2.4.2.1 Pokrytí území (izochrony) 

Veřejná doprava je na území města provozována po železničních tratích: 

• 074 Čelákovice – Neratovice, 

• 232 Praha – Milovice (231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín), 
• 233 Čelákovice – Mochov. 
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Společným uzlem všech tří tratí je železniční stanice Čelákovice. Na území města se dále 
nacházejí zastávky Čelákovice – Jiřina (na trati 232) a Čelákovice, zastávka (na trati 074). 
Všechny tři stanice a zastávky pokrývají téměř celé hlavní souvisle zastavěné území města 
v docházkové vzdálenosti do 15 minut, což znamená vzhledem k reliéfu terénu a k frekvenci 
veřejné dopravy už samo o sobě kvalitní plošné pokrytí území. 

Na obrázku níže (obrázek 2.19) je znázorněna docházková vzdálenost 5 a 10 minut. Dále 
podrobnější izochrony (obrázek 2.20.)  

 
Obrázek 2.19: Docházková vzdálenost 5 a 10 minut k železniční stanici 
a zastávkám  
Zdroj: vlastní zpracování, podkladová mapa [4] 
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Obrázek 2.20: Docházkové vzdálenost od nádraží Čelákovice a zastávky Jiřina  
Zdroj: vlastní zpracování, podkladová mapa [4] 

Průměrná vzdálenost mezi autobusovými zastávkami v rámci souvisle zastavěných území je 
cca 700 m, což odpovídá maximálním docházkovým vzdálenostem k jednotlivým zastávkám 
v rozmezí 5-10 minut. I tyto hodnoty lze označit jako vyhovující. Tři zastávky (TOS, Kovohutě 
a Sedlčánky) nejsou obsluhovány v nepracovní dny. Přesto je i v tomto období většina území 
pokryta s docházkovými vzdálenostmi do 10 minut. Docházkové vzdálenosti větší než 10 
minut se nacházejí výjimečně na okrajích souvisle zastavěného území. Jedná se o 
severovýchodní oblast místní části Jiřina, oblast Na Požárech a severní oblast místní části 
Sedlčánky. 

Na obrázcích níže je znázorněna docházková vzdálenost na zastávky autobusu 5 a 10 minut 
pro pracovní dny (obrázek 2.21) a pro nepracovní dny (obrázek 2.22).  
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Obrázek 2.21: Docházková vzdálenost na zastávky VHD v pracovní dny 
Zdroj: vlastní zpracování, podkladová mapa [4] 
 

 
Obrázek 2.22: Docházková vzdálenost na zastávky VHD v nepracovní dny 
Zdroj: vlastní zpracování, podkladová mapa [4] 
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2.4.2.2 Obsluha významných objektů 

Významné objekty na území města jsou většinou při použití veřejné dopravy velmi dobře 
dostupné, neboť se nacházejí v souvisle zastavěném území v blízkosti zastávek. Městský 
úřad, pošta, městské muzeum, kulturní dům, několik škol i dalších objektů se nachází 
v blízkosti náměstí 5. května, a tedy i v blízkosti autobusové zastávky Čelákovice, náměstí. 

Jako nedostatečná se jeví dopravní obsluha hřbitova, a především nákupní zóny, byť jsou 
oba objekty v docházkové vzdálenosti do 5, respektive 10 minut. Hřbitov je v docházkové 
vzdálenosti do 10 minut k zastávce U Hájku, nákupní zóna je v docházkové vzdálenosti do 5 
minut od zastávky Toušeňská. V obou případech se však jedná o objekty, u nichž je žádoucí 
docházkové vzdálenosti na zastávky minimalizovat. V případě hřbitova je kvůli obvykle 
zvýšené poptávce po přepravě u seniorů, v případě nákupní zóny je to kvůli předpokladu 
poptávky po přepravě cestujících s nákupy (a tedy těžkými zavazadly). V případě nákupní 
zóny hraje roli navíc ještě nedostatečná frekvence dopravy v nejbližší zastávce Toušeňská. 
Také možnost obracení vozidel pouze ve směru od železniční stanice (na okružní křižovatce) 
není z hlediska dopravní obsluhy příznivá. 

2.4.2.3 Vybavení stanic a zastávek 

Vybavení autobusových zastávek odpovídá standardu PID. Zastávky mají zvýšenou nástupní 
hranu, označník s předepsanými informacemi i přístřešek. Absence přístřešku byla ovšem 
v zastávce Čelákovice, náměstí ve směru od Rumunské. 

2.4.2.4 Kvalita přestupních uzlů 

V Čelákovicích se vyskytují v síti veřejné dopravy tři přestupní uzly: 

• Čelákovice, železniční stanice, 

• Čelákovice, náměstí, 
• Čelákovice, V Prokopě (Čelákovice, zastávka). 

Ve městě neexistuje centrální přestupní uzel, v němž bylo možné přestoupit mezi všemi 
linkami VHD. Největší přestupní potenciál má uzel Čelákovice, železniční stanice, v němž lze 
přestoupit mezi všemi vlakovými linkami a většinou autobusových linek. V přednádražním 
prostoru jsou umístěny autobusové zastávky v zálivech ve výhodných polohách před 
nádražní budovou, chybí však vhodné podmínky a dopravní kapacita pro ukončování a 
manipulaci spojů v tomto uzlu. 

V uzlu Čelákovice, náměstí je možný přestup z autobusové linky č. 655 na linku č. 427, která 
nejede k železniční stanici. Ačkoli je v tomto uzlu možno uskutečnit přestup systémem 
„hrana-hrana“, tedy u stejného nástupiště, směrová koordinace dotčených linek této 
možnosti nevyužívá a pro případný přestup je nutné použít protisměrná nástupiště, která 
navíc nejsou vstřícná. 

Uzel V Prokopě/Čelákovice, zastávka má z hlediska přestupu marginální význam. Železniční 
i autobusová nástupiště jsou ve vzájemně relativně výhodné poloze. Teoreticky je možné 
přestoupit mezi vlakovou linkou S23 a autobusovou linkou č. 655, avšak směrová ani časová 
koordinace obou linek není pro tento přestup příliš vhodná. Obě linky jezdí v relaci 
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Čelákovice – Brandýs nad Labem v různých časových polohách. Pro orientaci cestujících 
není příliš praktické rozdílné pojmenování železniční a autobusové zastávky, které tvoří 
jeden uzel. Vzhledem k tomu, že na území města Čelákovice se nacházejí dvě železniční 
zastávky, přičemž ta druhá nese místní název Čelákovice, Jiřina, nabízí se sjednotit název 
tohoto přestupního uzlu na Čelákovice, V Prokopě. 

2.4.2.5 Souhrn hlavních kvalit a nedostatků 

Kvality – jednoznačně rychlá železniční doprava s vysokou frekvencí, dále kvalitní pokrytí 
území města. 

Nedostatky – nedostatečná přepravní kapacita některých vlakových spojů ve směru Praha, 
mnoho variant tras od jedné linky, linka 427 dokonce nemá spoj, který projede celou trasu, 
souběžné vedení autobusových a železničních linek do Brandýsa nad Labem, do Mochova, 
do Nymburka, nejednotné směrové vedení linek uvnitř Čelákovic, díky čemuž neexistuje 
centrální zastávka společná pro všechny linky a není využito dostatečně jejich souhrnného 
intervalu, nevhodně řešené křižovatky Masarykova x Sedláčkova a Masarykova x U Podjezdu 
ve vztahu k linkovému vedení VHD – autobusy jsou na vedlejší a dávají přednost – tzv. 
„antipreference VHD“.  

2.4.3 Směrová a časová koordinace 

2.4.3.1 Popis tras linek a jejich provozních parametrů 

Trasy železničních linek: 

• S2 Kolín – Velký Osek – Poděbrady – Nymburk, hlavní nádraží – Lysá nad Labem – 
Čelákovice-Jiřina – Čelákovice – Praha-Vysočany – Praha, Masarykovo nádraží 

• S9 Lysá nad Labem – Čelákovice-Jiřina – Čelákovice – Praha-Vysočany – Praha, hlavní 
nádraží – Strančice 

• S22 Milovice – Lysá nad Labem – Čelákovice-Jiřina – Čelákovice – Praha-Vysočany – 
Praha, Masarykovo nádraží 

• S23 Čelákovice – Čelákovice, zastávka – Lázně Toušeň – Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav – Neratovice 

• S24 Čelákovice – Mochov 

Trasy autobusových linek: 

• 427 Čelákovice, TOS – Čelákovice, náměstí – Čelákovice, Jiřinská – Čelákovice, U 
Hájku – Čelákovice, Sedlčánky – Mochov – Kozovazy – Vyšehořovice 

• 443 Čelákovice, Toušeňská – Čelákovice, železniční stanice – Čelákovice, Jiřinská – 
Čelákovice, U Hájku – Čelákovice, rozcestí Sedlčánky – Přerov nad Labem, U 
Skanzenu – Přerov nad Labem, Nový Přerov – Sadská – Nymburk, náměstí – Nymburk, 
hlavní nádraží 

• 655 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nádraží – Lázně Toušeň – Čelákovice, V 
Prokopě – Čelákovice, Rumunská – Čelákovice, náměstí – Čelákovice, železniční 
stanice – Čelákovice, Záluží, Cihelna – Čelákovice, Záluží – Nehvizdy, Nehvizdky – 



  

73 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

 

Finální verze 30. 11. 2020 

Nehvizdy, U Studánky – Nehvizdy – Nehvizdy, Na Bulánce – Jirny - Úvaly, železniční 
stanice 

• 662 Čelákovice, náměstí – Mochov – Kozovazy – Vyšehořovice – Český Brod – Kouřim 

Vyznačení tras autobusů je na obrázku níže (obrázek 2.23).  

 
Obrázek 2.23: vyznačení tras linek autobusu a železniční koridory (překryv 
neodpovídá vyznačení mostů a podjezdů) 
Zdroj: vlastní zpracování, podkladová mapa [4] 
 

2.4.3.2 Koordinace linek (větvení x souběhy, proklady x 
návaznosti, pravidelnost) 

• Linky S2 a S22, které jsou ukončeny v Praze, využívají železniční stanici Praha, 
Masarykovo nádraží. Posilová linka S9, která z Prahy dále pokračuje směr Strančice, 
využívá železniční stanici Praha - hlavní nádraží. Linky S2 a S22 jsou koordinovány 
v souhrnném pravidelném intervalu 30 minut. Linka S9 je provozována v přepravních 
špičkách pracovních dnů. V úseku Lysá nad Labem – Čelákovice – Praha,Vysočany 
doplňuje souhrnnou frekvenci vlakových spojů na 3 za hodinu a dále zajišťuje přímé 
spojení do dalších lokalit Prahy v diametrálním směru (Vinohrady, Vršovice, Zahradní 
Město, Hostivař). 

• Linka S23 je v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem vedena ve směrovém souběhu 
s autobusovou linkou č. 655. Linka S24 je vedena v relaci Čelákovice – Mochov ve 
směrovém souběhu s autobusovými linkami č. 427 a 662. Efektivitu takových 
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směrových souběhů lze zajistit za určitých specifických podmínek, které budou 
popsány a doporučeny v návrhové části. 

• Neexistence centrálního přestupního uzlu v Čelákovicích neumožňuje využít 
potenciál časové koordinace spojů jednotlivých linek. Vzhledem k železniční 
infrastruktuře na území města připadá pro zřízení takového uzlu do úvahy pouze 
Čelákovice, železniční stanice. Bude však potřeba pro tento účel upravit 
přednádražní prostor. 

• Ani u autobusových linek vedených v současné době přes uzel Čelákovice, 
železniční stanice není vhodně řešena časová koordinace s linkami S. 

• V poměru k dennímu počtu autobusových spojů obsluhujících Čelákovice existuje 
příliš mnoho variant tras. To má za následek na některých linkách dlouhé a často i 
nepravidelné intervaly, což může ztěžovat cestujícím orientaci a snižovat pocit 
spolehlivosti veřejné dopravy. 

2.4.3.3 Přepravní kapacita VHD (nabídka vs. přepravní průzkumy) 

Vzhledem k současné situaci, kdy je dlouhodoběji utlumen běžný pracovní i společenský 
život, nejsou vhodné podmínky pro provádění a vyhodnocování přepravních průzkumů. 
Před vznikem pandemie ukazovaly přepravní průzkumy přetěžování vybraných spojů linek 
ve směru Praha. Zejména linka S2, která odjíždí na rozdíl od linek S9 a S22 z Čelákovic i 
v ranní přepravní špičce po půlhodinovém intervalu, má nejvyšší potenciál poptávky po 
přepravě. Faktorem, který nejvíce omezuje případné zvýšení nabídky přepravní kapacity, je 
dopravní kapacita železniční trati 232. V návrhové části bude nabídnuta možnost 
alternativního řešení nedostatku přepravní kapacity ve směru Praha. Na ostatních linkách S i 
na regionálních autobusových linkách nabídka přepravní kapacity převyšuje poptávku po 
přepravě i podle průzkumů z doby před omezením pracovního i společenského života 
vlivem pandemie Covid-19. 

2.4.4 Koordinace VHD a dalších složek dopravy 
VHD a IAD 

Preference veřejné dopravy je v Čelákovicích zastoupena pouze plně segregovaným 
provozem železničních linek S. Před autobusy je IAD spíše preferována: 

• v přednádražním prostoru není dostatek místa pro ukončení a manipulaci 
autobusových spojů, vhodný prostor je využit zčásti jako parkoviště, 

• na křižovatkách Masarykova x U Podjezdu a Masarykova x Sedláčkova je přednost 
v jízdě upravena nevýhodně ke směrovému vedení autobusových linek, 

• v nákupní zóně podél Toušeňské ulice je výrazně upřednostněna IAD na úkor VHD. 

Všechny autobusové zastávky na území města jsou vybudovány v zálivech, což umožňuje 
využívání odbavování cestujících při nástupu pouze předními dveřmi, které je běžné na 
regionálních linkách PID. 
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VHD a chodci 

Docházkové vzdálenosti k zastávkám i přístupové cesty jsou řešeny povětšinou uspokojivě. 
Nedostatky byly shledány zejména v těchto případech: 

• komplikovaný a zdlouhavý přístup k zastávkám od nákupní zóny podél Toušeňské 
ulice, 

• dlouhá docházková vzdálenost k VHD ze severovýchodního cípu místní části Jiřina, 
• nevhodně řešená přístupová cesta k zastávce U Hájku z jihovýchodního cípu místní 

části Jiřina (ulice Šípková, Trnková, V Lukách), 

• dlouhá docházková vzdálenost k VHD z jihovýchodního cípu místní části Na 
Požárech (zejména podél Mochovské ulice), 

• dlouhá docházková vzdálenost od hřbitova k zastávce U Hájku. 

VHD a cyklisté + mikromobilita 

Nejsou vytvořeny dostačující podmínky pro pohodlnou kombinaci veřejné dopravy 
s cyklistikou a moderními prostředky mikromobility. Tato kombinace však zjevně má 
v Čelákovicích potenciál využití, ať už rekreační s využitím cyklistických a naučných tras 
v okolí Čelákovic, tak i dopravní. Ve druhém případě by se cyklistická doprava a 
mikromobilita mohla uplatnit při obsluze oblastí s delší docházkovou vzdáleností či nižší 
frekvencí veřejné dopravy (Jiřina, Na Požárech, spojení s obcí Káraný). 
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2.5 Aktivní mobilita 

2.5.1 Cyklistická doprava 

+ CYKLISTICKÁ STEZKA PODÉL LABE 

+ SOUČASNÁ PARKOVACÍ CYKLOVĚŽ U NÁDRAŽÍ ČELÁKOVICE 

+ VHODNÉ UMÍSTĚNÍ PARKOVACÍCH STOJANŮ U NÁDRAŽÍ ČELÁKOVICE - JIŘINA 

+ PŘÍRODNÍ PODMÍNKY VHODNÉ PRO CYKLOTURISTIKU 

+ GEOMORFOLOGIE TERÉNU - POMĚRNĚ ROVINATÝ TERÉN V RÁMCI MĚSTA  

+ MĚSTO KRÁTKÝCH VZDÁLENOSTÍ 

  
- 

ABSENCE PROPOJENÍ CYKLISTICKÉ DOPRAVY S OSTATNÍMI DOPRAVNÍMI SYSTÉMY (VLAKOVÉ 

NÁDRAŽÍ) 

- ABSENCE SPRÁVNÝCH ZÁCHYTNÝCH STANOVIŠŤ PRO JÍZDNÍ KOLA 

- RIZIKOVÉ BODY VE MĚSTĚ  

 

2.5.1.1 Současný stav cyklistické infrastruktury 

Čelákovice se přiklání k podpoře nemotorové dopravy ve městě, jedná se především 
o cyklistickou a pěší dopravu, kde motorová a nemotorová doprava jsou často segregovány. 
Místní cyklostezky jsou plnohodnotně napojeny na polabskou síť cyklostezek, ale napojení 
na dálkové trasy není komplexní. V rámci města je však cyklistická infrastruktura 
nedostatečná – myšleno propojenost současných cyklostezek, realizace pruhů pro cyklisty, 
koridory pro cyklisty a vybavenost. V Čelákovicích je častou překážkou doprava přes řeku 
Labe. V současné době je nejvíce využívaná lávka pro chodce a cyklisty napojující se na ulici 
Jiřinská, která bude v blízké budoucnosti doplněna další lávkou nacházející se 
na současném železničním mostě. Stávající cyklistické trasy a cyklostezky (viz tabulka 2.15) 
jsou znázorněny na obrázku níže (obrázek 2.26).  

Pro rozvoj cyklistické dopravy je důležitou složkou nejen bezpečná komunikace, ale zároveň 
možnost parkování, či odstavení jízdního kola. Stojany je vhodné umísťovat tam, kde 
neexistují přirozená místa, kde lze kolo uzamknout, či jsou málo kapacitní. Současně 
rozmístěné stojany (viz obrázek 2.25) jsou velmi často nevhodné, např. pouze na vložení 
předního kola, které neumožňují bezpečné uzamknutí celého jízdního kola. Tyto nevhodné 
stojany se nachází například u Městského úřadu, sportovní haly Vikomt, parkoviště u 
obchodních řetězců jako je Penny, Billa, Tesco, dále pak stojany u gymnázia (tělocvična 
ZŠ/G), u obchodu Cyklosport, Hospoda v Jiřině, tenisové kurty na severu Čelákovic. U míst, 
kde lze předpokládat časté uzamčení jízdního kola, se stojany nenachází. Na druhé straně u 
Cukrárny Karkade a u Městského úřadu jsou stojany aplikovány správně [6]. Ve městě se 
dále nachází parkovací cyklověž společnosti Systematica s.r.o. v těsné blízkosti železniční 
stanice Čelákovice (obrázek 2.24). Tato cyklověž je již několikátá v řadě výstavby cyklověží 
v České republice. Celková kapacita věže je 118 míst pro kola. Uschování kola na 24 hodin 
činí 5 Kč, což je totožná cena jako u ostatních stávajících cyklověží.   
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Obrázek 2.24: Cyklověž společnosti Systematica s.r.o. u nádraží Čelákovice 
 

 
Obrázek 2.25: Příklad stojanů u vlakového nádraží Čelákovice-Jiřina. Stojany 
neumožňují zamčení celého kola i rámu. 
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Seznam stávajících cyklistických tras na území města Čelákovice: 

- Trasa č. 0019, Kostelec n. L. – Brandýs n. L. – Čelákovice – Nymburk – Poděbrady, 25 km 
- Trasa č. 0041, okruh ze Staré Boleslavi přes obec Káraný a ke kapličce svatého Václava, 

17 km 
- Trasa č.  2, Labská, Špindlerův Mlýn – hranice Německa, 349 km   

 

Tabulka 2.15: Současné komunikace pro cyklisty v Čelákovicích a jejich klasifikace 
z hlediska povrchů a způsobu vedení 

# Ulice Povrch Šířka [m] Délka [m] Způsob vedení trasy 

1 Část ulice 
Toušeňská 
(silnice II/245) 

asfalt 2 215 Stezka pro chodce 
a cyklisty společná (C 9a, 
C 9b) 

2 Ulice 
Strojařská 

dlažba 3 305 Stezka pro chodce 
a cyklisty společná (C 9a, 
C 9b) 

3 Ulice 
Stankovského 
do křižovatky 
Tovární 

dlažba 3 225 Stezka pro chodce 
a cyklisty společná (C 9a, 
C 9b) 

4 Ulice 
Stankovského  

dlažba 2 63 Stezka pro cyklisty (C 8a) 

5 Ulice 
Stankovského 
do kruhového 
objezdu v ulici 
U Kapličky 

dlažba 4 344 Stezka pro chodce 
a cyklisty společná (C 9a, 
C 9b) 

6 Od kruhového 
objezdu U 
Kapličky do 
náměstí 5. 
května 

dlažba 3 215 Stezka pro chodce 
a cyklisty společná (C 9a, 
C 9b) 

7 Ostrov asfalt 3 595 Stezka pro chodce 
a cyklisty společná (C 9a, 
C 9b) 

8 sady 17. 
listopadu 

asfalt 4 340 Stezka pro chodce 
a cyklisty společná (C 9a, 
C 9b) 

9 Od ulice Na 
Hrádku k 
železničnímu 
mostu 

asfalt 3 1435 Stezka pro chodce 
a cyklisty společná (C 9a, 
C 9b) 
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# Ulice Povrch Šířka [m] Délka [m] Způsob vedení trasy 

10 Lávka přes 
Labe (Poutní 
cesta Blaník – 
Říp /NS 
Údolím Labe 

asfalt 3 370 Stezka pro chodce 
a cyklisty společná (C 9a, 
C 9b) 

 

 
Obrázek 2.26: Přehled stávající cyklistické infrastruktury 
 

2.5.1.2 Zdroje a cíle cest cyklistické dopravy 

Kromě sítě dopravní infrastruktury je rovněž nezbytné zohlednit služby. Služby spojené 
s cyklistickou dopravou jsou v Čelákovicích minimální. Jedná se o možnosti sdílených 
jízdních kol, infrastruktury pro kola a nabídky s tím spojených služeb, příležitosti pro využití 
cyklistiky.  

S rozvojem cyklistické infrastruktury jako takové (cyklistické koridory) musí být společně 
dotvářeno i zbylé prostředí (blíže bude popsáno ve Strategické části). Je nutné vytvořit 
takovou infrastrukturu, po které budou chtít lidé jezdit. Bezpečné dopravní koridory pro 
různé druhy dopravy, především segregace silniční dopravy a cyklodopravy je zde zásadní.  

Ve městě Čelákovice nejsou vytvořené dostatečné cyklistické komunikace, které by 
představovaly ucelenou a srozumitelnou cyklistickou síť spojující zdroje a cíle. K hlavním 
každodenním cílům a zdrojům jsou zařazeny domovy a zaměstnání, centrální oblast města, 
školy a sportoviště. V případě Čelákovic jsou to obytné zóny, průmyslové zóny (např. 
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.; SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a.s. TOS Čelákovice.; ALUTEC KK 
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s.r.o.), lékařské ordinace, centrum města a školy. K méně významným zdrojům a cílům patří 
volnočasová střediska (např. Městské muzeum v Čelákovicích, Relax beach, volejbalové 
kurty, nohejbalové hřiště, Dětské dopravní hřiště Čelákovice a další). Nejedná se o jediné 
zdroje a cíle cest, pouze o ty významné, které byly zaznamenány do mapy níže (viz obrázek 
2.27.) 

 
Obrázek 2.27:  Vybrané zdroje a cíle cest cyklistické dopravy ve městě Čelákovice 
Zdroj: mapa lékařů [10] 

Z mapy zdrojů a cílů cyklistické dopravy lze pozorovat, že dočasná cyklistická infrastruktura 
není dostatečně propojená a nezahrnuje důležité zdroje a cíle města. V návrhu nové 
cyklistické sítě jsou tyto aspekty řešeny a zohledněny.  

Rekreační cyklistika má úplně jiné potřeby než cyklista jedoucí do zaměstnání, do školy 
apod. Takovému cyklistovi nevadí, zda má cyklistická komunikace přímý směr či nikoliv. Je 
vynikající, pokud při plánování výletu např. v okolí města si cyklista může vytyčit okruh, který 
je dostatečně bezpečný. Hlavně v rovinatých částech kraje v Polabí je cyklistika hojně 
využívána ke každodenní dopravě a také jako forma aktivního odpočinku. Podél řeky Labe 
na cyklistické a pěší trase se slučuje mnoho druhů aktivní dopravy, které se navzájem 
omezují a někdy i negativně ovlivňují.  

Dalším problémem cyklistické infrastruktury v blízkém okolí Čelákovic je nedostatečná 
propojenost, což lze vidět níže (viz obrázek 2.28.)  
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Obrázek 2.28: Vybrané rekreační zdroje a cíle cyklistické dopravy  
Zdroj: vlastní zpracování, podkladová mapa [4] 

2.5.1.3 Dopravní vztahy a intenzita cyklistů 

V rámci města nebyla žádná dostupná data o reálných počtech cyklistů, a proto bylo 
zapotřebí provést několik cyklistických průzkumů, které slouží jako podkladová data. Tato 
data jsou důležitá pro analýzu a přehled současné situace ve městě. Pro dopravní průzkum 
cyklistické dopravy byly ve městě Čelákovice umístěny ve čtyřech profilech radary, příklady 
umístění na Obrázek 2.30 a Obrázek 2.31. Jednotlivé rozmístění radarů ve stanovených 
lokalitách viz Obrázek 2.29. Všechny průzkumy byly prováděny v souladu s technickými 
podmínkami [14], které upřesňují způsoby provádění jednotlivých průzkumů. Průzkum byl 
proveden pomocí statistického radaru. Stanoviště a časové rozpětí radarů bylo: 

1) stezka pro chodce a cyklisty u cyklistické a pěší lávky přes řeku Labe – 23. 8. – 26. 8. 
2020 (neděle-středa) viz Tabulka 2.16, 

2) stezka pro chodce a cyklisty v ulici Ostrov – 26. 8. – 29. 8. 2020 (středa-sobota) viz 
Tabulka 2.17, 

3) stezka pro chodce a cyklisty v ulici Toušeňská – 29. 8. – 1. 9. 2020 (sobota-úterý) viz 
Tabulka 2.18, 
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4) stezka pro chodce a cyklisty v ulici sady 17. listopadu 1. 9. – 8. 9. 2020 (1 týden od 
úterý do úterý) viz Tabulka 2.19. 

 

 
Obrázek 2.29: Přehled rozmístění statistických sčítačů 
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Obrázek 2.30: Příklad profilového stanoviště 1 – cyklostezka u lávky pro pěší 
a cyklisty 
 

 
Obrázek 2.31: Příklad profilového stanoviště 2 - cyklostezka v ulici Ostrov 
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stezka pro chodce a cyklisty u cyklistické a pěší lávky přes řeku Labe – 23. 8. – 26. 8. 2020 
(neděle 14:00– středa 10:00) 

Průměrná intenzita dané lokality se pohybuje 690 cyklistů za den v obou směrech.  

Tabulka 2.16: Přehledná tabulka profilu číslo 1 
Den 
umístění 
radaru 

Časové 
období  
[hod] 

Počet 
cyklistů 
celkem 
[cykl./časové 
období] 

Rozdělení 
cyklistů dle 
směru +/- 

Počet 
cyklistů 
[cykl./hod] 

Špičková 
hodina 
[hod] 

Špičková 
hodinová 
intenzita 
[cykl./hod] 

Neděle 
23. 8. 
2020 

 

14:00 -24:00 460 

od lávky pro pěší 
a cyklisty 
směrem k ulici U 
Zdymadel (+) 

236 15:00 66 

od ulice U 
Zdymadel 
směrem k lávce 
pro pěší a 
cyklisty (-) 

224 15:00 70 

Pondělí 
24. 8. 
2020 

 0:00 - 24:00 498 

od lávky pro pěší 
a cyklisty 
směrem k ulici U 
Zdymadel (+) 

226 18:00 41 

od ulice U 
Zdymadel 
směrem k lávce 
pro pěší a 
cyklisty (-) 

272 16:00 55 

Úterý 
25. 8. 
2020 

 

0:00 - 24:00 882 

od lávky pro pěší 
a cyklisty 
směrem k ulici U 
Zdymadel (+) 

413 17:00 54 

od ulice U 
Zdymadel 
směrem k lávce 
pro pěší a 
cyklisty (-) 

469 17:00 58 

0:00 - 11:00 157 

od lávky pro pěší 
a cyklisty 
směrem k ulici U 
Zdymadel (+) 

72 9:00 16 
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Den 
umístění 
radaru 

Časové 
období  
[hod] 

Počet 
cyklistů 
celkem 
[cykl./časové 
období] 

Rozdělení 
cyklistů dle 
směru +/- 

Počet 
cyklistů 
[cykl./hod] 

Špičková 
hodina 
[hod] 

Špičková 
hodinová 
intenzita 
[cykl./hod] 

Středa 
26. 8. 

2020 
 

od ulice U 
Zdymadel 
směrem k lávce 
pro pěší a 
cyklisty (-) 

85 9:00 18 

Výrazný výkyv počtu cyklistů (dvojnásobek počtu cyklistů oproti jiným dnům) v úterý 25. 8. 
2020 byl způsoben velmi příznivým počasím.  

 

stezka pro chodce a cyklisty v ulici Ostrov – 26. 8. – 29. 8. 2020 (středa-sobota) 

Průměrná intenzita dané lokality se pohybuje 546 cyklistů za den v obou směrech. 

Tabulka 2.17: Přehledná tabulka profilu číslo 2 
Den 
umístění 
radaru 

Časové 
období  
[hod] 

Počet 
cyklistů 
celkem 
[cykl./časové 
období] 

Rozdělení 
cyklistů dle 
směru +/- 

Počet 
cyklistů 
[cykl./hod] 

Špičková 
hodina 
[hod] 

Špičková 
hodinová 
intenzita 
[cykl./hod] 

Středa 
26. 8. 

2020 
 

13:00 -24:00 359 

od křižovatky Na 
Nábřeží x Na 
Stráni směrem 
Lázně Toušeň (+) 

159 14:00 33 

od Lázní 
Toušeně 
směrem ke 
křižovatce Na 
Nábřeží x Na 
Stráni (-) 

200 15:00 48 

Čtvrtek 
27. 8. 
2020 

 

0:00 - 24:00 459 

od křižovatky Na 
Nábřeží x Na 
Stráni směrem 
Lázně Toušeň (+) 

220 16:00 36 

od Lázní 
Toušeně 
směrem ke 
křižovatce Na 

239 17:00 33 
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Den 
umístění 
radaru 

Časové 
období  
[hod] 

Počet 
cyklistů 
celkem 
[cykl./časové 
období] 

Rozdělení 
cyklistů dle 
směru +/- 

Počet 
cyklistů 
[cykl./hod] 

Špičková 
hodina 
[hod] 

Špičková 
hodinová 
intenzita 
[cykl./hod] 

Nábřeží x Na 
Stráni (-) 

Pátek 
28. 8. 
2020 

 

0:00 - 24:00 633 

od křižovatky Na 
Nábřeží x Na 
Stráni směrem 
Lázně Toušeň (+) 

263 14:00 37 

od Lázní 
Toušeně 
směrem ke 
křižovatce Na 
Nábřeží x Na 
Stráni (-) 

370 14:00 49 

Sobota 
29. 8. 
2020 

 

0:00 - 11:00 57 

od křižovatky Na 
Nábřeží x Na 
Stráni směrem 
Lázně Toušeň (+) 

29 10:00 10 

od Lázní 
Toušeně 
směrem ke 
křižovatce Na 
Nábřeží x Na 
Stráni (-) 

28 10:00 10 

 

stezka pro chodce a cyklisty v ulici Toušeňská – 29. 8. – 1. 9. 2020 (sobota-úterý) 

Průměrná intenzita dané lokality se pohybuje 117 cyklistů za den v obou směrech. 

Tabulka 2.18: Přehledná tabulka profilu číslo 3 
Den 
umístění 
radaru 

Časové 
období  
[hod] 

Počet 
cyklistů 
celkem 
[cykl./časové 
období] 

Rozdělení 
cyklistů dle 
směru +/- 

Počet 
cyklistů 
[cykl./hod] 

Špičková 
hodina 
[hod] 

Špičková 
hodinová 
intenzita 
[cykl./hod] 

Sobota 
29. 8. 
2020 

13:00 -24:00 90 

od Lázní 
Toušeně 
směrem 
železniční 
zastávka 

45 17:00 7 



  

87 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

 

Finální verze 30. 11. 2020 

Den 
umístění 
radaru 

Časové 
období  
[hod] 

Počet 
cyklistů 
celkem 
[cykl./časové 
období] 

Rozdělení 
cyklistů dle 
směru +/- 

Počet 
cyklistů 
[cykl./hod] 

Špičková 
hodina 
[hod] 

Špičková 
hodinová 
intenzita 
[cykl./hod] 

 

Čelákovice zast. 
(+) 
od železniční 
zastávka 
Čelákovice zast. 
směr Lázně 
Toušeň (-) 

45 15:00 17 

Neděle 
30. 8. 
2020 

 

0:00 - 24:00 106 

od Lázní 
Toušeně 
směrem 
železniční 
zastávka 
Čelákovice zast. 
(+) 

43 12:00 8 

od železniční 
zastávka 
Čelákovice zast. 
směr Lázně 
Toušeň (-) 

63 18:00 9 

Pondělí 
31. 8. 
2020 

 

0:00 - 24:00 129 

od Lázní 
Toušeně 
směrem 
železniční 
zastávka 
Čelákovice zast. 
(+) 

53 14:00 6 

od železniční 
zastávka 
Čelákovice zast. 
směr Lázně 
Toušeň (-) 

76 16:00 10 

Úterý 1. 
9. 2020 

 

0:00 -17:00 132 

od Lázní 
Toušeně 
směrem 
železniční 
zastávka 
Čelákovice zast. 
(+) 

51 15:00 8 



  

88 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

Finální verze 30. 11. 2020 

Den 
umístění 
radaru 

Časové 
období  
[hod] 

Počet 
cyklistů 
celkem 
[cykl./časové 
období] 

Rozdělení 
cyklistů dle 
směru +/- 

Počet 
cyklistů 
[cykl./hod] 

Špičková 
hodina 
[hod] 

Špičková 
hodinová 
intenzita 
[cykl./hod] 

od železniční 
zastávka 
Čelákovice zast. 
směr Lázně 
Toušeň (-) 

81 15:00 19 

 

stezka pro chodce a cyklisty v ulici sady 17. listopadu 1. 9. – 8. 9. 2020 (úterý-úterý) 

Průměrná intenzita dané lokality se pohybuje1 046 cyklistů za den v obou směrech. 

Tabulka 2.19: Přehledná tabulka profilu číslo 4 
Den 
umístění 
radaru 

Časové 
období  
[hod] 

Počet cyklistů 
celkem 
[cykl./časové 
období] 

Rozdělení cyklistů 
dle směru +/- 

Počet 
cyklistů 
[cykl./hod]  

Špičková 
hodina 
[hod] 

Špičková 
hodinová 
intenzita 
[cykl./hod] 

Úterý 1. 
9. 2020 

 

17:00 – 
24:00 

88 

od ulice 
V Rybníčkách do 
křižovatky 
Sedláčkova x sady   
17. listopadu (+) 

42 19:00 24 

od křižovatky 
Sedláčkova x sady    
17. listopadu 
směrem k ulici 
V Rybníčkách (-) 

46 19:00 18 

Středa 2. 
9. 2020 

 

00:00 – 
24:00 

1 102 

od ulice 
V Rybníčkách do 
křižovatky 
Sedláčkova x sady     
17. listopadu (+) 

549 16:00 58 

od křižovatky 
Sedláčkova x sady      
17. listopadu 
směrem k ulici 
V Rybníčkách (-) 

553 16:00 58 

Čtvrtek 
3. 9. 
2020 

0:00 - 24:00 1 152 
od ulice 
V Rybníčkách do 
křižovatky 

592 15:00 
65 
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Den 
umístění 
radaru 

Časové 
období  
[hod] 

Počet cyklistů 
celkem 
[cykl./časové 
období] 

Rozdělení cyklistů 
dle směru +/- 

Počet 
cyklistů 
[cykl./hod]  

Špičková 
hodina 
[hod] 

Špičková 
hodinová 
intenzita 
[cykl./hod] 

 Sedláčkova x sady     
17. listopadu (+) 
od křižovatky 
Sedláčkova x sady    
17. listopadu 
směrem k ulici 
V Rybníčkách (-) 

560 16:00 

55 

Pátek 4. 
9. 2020 

 

0:00 - 24:00 1 156 

od ulice 
V Rybníčkách do 
křižovatky 
Sedláčkova x sady     
17. listopadu (+) 

586 15:00 56 

od křižovatky 
Sedláčkova x sady    
17. listopadu 
směrem k ulici 
V Rybníčkách (-) 

570 16:00 54 

Sobota 
5.9.2020 

 

0:00 - 24:00 1 049 

od ulice 
V Rybníčkách do 
křižovatky 
Sedláčkova x sady      
17. listopadu (+) 

556 9:00 70 

od křižovatky 
Sedláčkova x sady      
17. listopadu 
směrem k ulici 
V Rybníčkách (-) 

493 10:00 63 

Neděle 
6.9.2020 

 

0:00 - 24:00 784 

od ulice 
V Rybníčkách do 
křižovatky 
Sedláčkova x sady      
17. listopadu (+) 

403 15:00 55 

od křižovatky 
Sedláčkova x sady     
17. listopadu 
směrem k ulici 
V Rybníčkách (-) 

381 17:00 62 

0:00 - 24:00 1 090 
od ulice 
V Rybníčkách do 
křižovatky 

560 16:00 55 
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Den 
umístění 
radaru 

Časové 
období  
[hod] 

Počet cyklistů 
celkem 
[cykl./časové 
období] 

Rozdělení cyklistů 
dle směru +/- 

Počet 
cyklistů 
[cykl./hod]  

Špičková 
hodina 
[hod] 

Špičková 
hodinová 
intenzita 
[cykl./hod] 

Pondělí 
7.9.2020 

Sedláčkova x sady     
17. listopadu (+) 
od křižovatky 
Sedláčkova x sady     
17. listopadu 
směrem k ulici 
V Rybníčkách (-) 

530 15:00 58 

Úterý 
8.9.2020 

 

0:00 – 17:00 821 

od ulice 
V Rybníčkách do 
křižovatky 
Sedláčkova x sady     
17. listopadu (+) 

422 16:00 69 

od křižovatky 
Sedláčkova x sady     
17. listopadu 
směrem k ulici 
V Rybníčkách (-) 

399 15:00 63 

 

Výrazný výkyv počtu cyklistů (snížení počtu cyklistů oproti jiným dnům) v úterý 1. 9. 2020 
a neděli 6. 9. 2020 byl způsoben velmi nepříznivým počasím. 

V následujícím grafu je zobrazené srovnání počtů cyklistů v závislosti na počasí. Z grafu lze 
vidět, že počasí ovlivňuje obyvatele při volbě dopravního prostředku viz Graf 2.16. 

Graf 2.16: Zobrazení počtů cyklistů na cyklistických stezkách v pracovní dny 
v závislosti na počasí 
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Graf 2.17: Zobrazení počtu cyklistů v pracovní den a víkendu v závislosti na počasí 

 

 

Pomocí provedeného průzkumu lze zjistit téměř přesný počet cyklistů v jednotlivých 
zkoumaných lokalitách. Pokud byl slunečný den, počet cyklistů se zdvojnásobil, což lze vidět 
v lokalitě č. 1 (úterý - 25. 8. 2020) viz Graf 2.16 a Graf 2.17. Celkový pohyb cyklistů se v rámci 
města Čelákovice výrazně liší, podle měřené lokality. Většina uživatelů jízdního kola se 
pohybuje a pohybovat bude v rámci současné cyklistické sítě. Všechny hlavní zdroje a cíle 
se nachází podél této sítě, jejíž uspořádání má pro všechny ostatní druhy dopravy totožný 
význam. Proto by bylo dobré současnou nekomplexní cyklistickou infrastrukturu doplnit, 
aby byla infrastruktura ucelená.  

V následujících grafech lze vidět srovnání dvou cyklostezek v okolí Čelákovic, konkrétně 
v Poděbradech a Lázních Toušeni. Cyklistická stezka (EV 4, Greenway Jizera), resp. část 
vedoucí z Lázní Toušeně je využívána více než část stezky vedoucí z Poděbrad viz grafické 
znázornění Obrázek 2.32 a Obrázek 2.33. 

 
Obrázek 2.32: Znázornění rozložení dle dnů v týdnu v Lázních Toušeni [15] 
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Obrázek 2.33: Znázornění rozložení dle dnů v týdnu v Poděbradech [15] 
 

2.5.1.4 Jaké jsou rizikové lokality na současné cyklistické 
infrastruktuře 

Před samotným návrhem ucelené sítě cyklistických komunikací v Čelákovicích byla 
provedena bezpečnostní inspekce, která rozdělila rizikové lokality do tří úrovní podle 
stupně závažnosti viz níže (obrázek 2.34). Ohodnocení rizika usnadňuje správcům 
komunikací stanovení priorit při rozhodování o tom, jestli a jaká problémová místa řešit, 
případně v jakém pořadí (druhy sledovaných rizik jsou popsány v tabulce níže - tabulka 
2.20).  

Tabulka 2.20: Sledovaná rizika 
Úroveň rizika Charakteristika 

VYSOKÉ riziko 

Při neodstranění vysokého rizika existuje velká pravděpodobnost 
vzniku dopravních nehod s osobními následky. Např. nebezpečná 
křížení komunikací nacházející se na uzlech cyklistických tras, 
křižovatky s významnými intenzitami automobilové dopravy apod. 

STŘEDNÍ riziko 
Střední riziko má vliv na vznik nehod s osobními následky. Např. 
zlepšení podmínek pro snadnější orientaci před pokračující trasou. 

NÍZKÉ riziko 
Nízké riziko má vliv na vznik kolizních situací, popřípadě zvyšuje 
subjektivní riziko účastníků silničního provozu. Nízké riziko je spatřeno 
např. u vedení cyklistů v ulici Havlíčkově s opotřebovaným VDZ.  
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Obrázek 2.34: Znázornění rizikových lokalit v Čelákovicích na stávajících 
cyklistických komunikacích 
 

Bezpečnostní inspekce odhalila následující nedostatky na stávající cyklistické 
infrastruktuře:  

1 – Nedostatečné řešení konce cyklistické stezky – špatná orientace cyklisty za ukončenou 
cyklistickou komunikací v rámci návazné trasy 

2 – Cyklistický přejezd bez další návaznosti – špatná orientace cyklisty za ukončenou 

cyklistickou komunikací v rámci návazné trasy (po přejetí cyklistického přejezdu je cyklista 
zřejmě povinen sesednout z kola) 

3 – Absence přejezdu pro cyklisty – je zde dostatečný prostor pro realizaci 

4 – Nedostatečné řešení konce cyklistické stezky – špatná orientace cyklisty za ukončenou 

cyklistickou komunikací v rámci návazné trasy 

5 - Absence řešení vedení cyklisty v těsné blízkosti okružní křižovatky 

6 – Absence vyznačení konce/začátku cyklistické trasy (SDZ C 10a / C 10b) 

7 – Absence cyklistického trasování a svislého dopravního značení na opačné straně 

znázorňující konce stezky pro chodce a cyklisty 

8 – Absence cyklistického značení 



  

94 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

Finální verze 30. 11. 2020 

9 – Nedostatečné řešení konce cyklistické stezky – špatná orientace cyklisty za ukončenou 

cyklistickou komunikací v rámci návazné trasy 

10 – Nedostatečné řešení konce cyklistické stezky – špatná orientace cyklisty za ukončenou 

cyklistickou komunikací v rámci návazné trasy směřující k nádraží 

11 – Nedostatečné řešení konce cyklistické stezky – špatná orientace cyklisty za ukončenou 

cyklistickou komunikací v rámci návazné trasy 

 

2.5.1.5 Bike sharing 

Dalším důležitým krokem pro rozvoj cyklistické dopravy a víceméně i infrastruktury je sdílení 
jízdních kol neboli „bike sharing“. Vypůjčení jízdního kola na veřejných místech pro 
krátkodobé nebo i jednosměrné využití přispívá k růstu podílu cyklistické dopravy vůči 
individuální automobilové dopravě. Pokud se v Čelákovicích propojí jednotlivé cyklotrasy 
a cyklostezky, mohl by tento systém fungovat.  
Alternativním řešením je koncept mobilních stanovišť. Flexibilním stanovištěm se myslí, že 
uživatelé mohou nechat kola na hlavních uzlech a informovat program, kde kolo zamkli. 
S GPS systémem sledování kol je možné automaticky sledovat polohu všech kol. Na 
podobném principu je systém Rekola v Mladé Boleslavi a v dalších městech. K zapůjčení 
kola potřebujete pouze internet v telefonu a rychlou registraci zdarma. Do aplikace zadáte 
číslo kola a obratem dostanete kód k otevření zámku. Kolo pak zamknete v jakékoliv růžové 
oblasti vyznačené v aplikaci a označíte jej za vrácené. Tato myšlenka už funguje 5 let. 

Díky integraci bike sharingu s jinými službami mohou být ušetřeny náklady a zároveň 
zvýšena atraktivita systému.  

Využití bike sharingu v zahraničí  

Francie – Paříž 
Na sdílených kolech jsou denně ujety miliony kilometrů. Vélo´v v Lyonu ve Francii, ukazuje, 
že kola nahrazují 7 % cest, pro které by byla jinak pravděpodobně využita osobní vozidla. 
Se zahájením projektu se zvýšil počet jízd na kole o 70 %. Systém je založený na 
informačních technologiích, kdy uživatelé se identifikují za pomoci chytrých karet.  
Redistribuce mezi jednotlivými stanovišti je nutná ve všech systémech s pevnými stanovišti 
a může vytvářet značné náklady a emise. Například v Paříži je redistribuce kol ve městě po 
celých 24 hodin denně, ale i přesto jsou stanoviště na okrajových částech města po doplnění 
kol rychle prázdná. Nespokojenost zákazníka může být vyvážena poskytnutím daných 
informací o lokaci jízdních kol v jeho nejbližším okolí. Další variantou je poskytnutí další jízdy 
zdarma v případě, že je stanoviště plné.  
 
Nizozemsko – Utrecht 
Ve městě Utrecht v Nizozemsku je projekt „Utrecht – we all cycle!“, který považuje cyklistiku 
za důležitou část dopravy. Obzvláště v posledních letech se město rozhodlo investovat 
peníze do úprav hlavních komunikací, stavby nových cyklistických tras, cyklistických mostů, 
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cyklistických podchodů. Tyto úpravy měly způsobit celkové zlepšení infrastruktury zajišťující 
bezpečnější pohyb pro cyklisty. Mezi další plány byla zařazena výstavba parkovacích 
zařízení. Viz obrázek níže.  
 
Spojené království – Cambridge 
Ve městě Cambridge se rozhodli být součástí projektu „Green transport Plan“. Chtěli, aby 
zaměstnanci a studenti, kteří přejíždějí mezi kampusy, měli možnost využívat cyklistickou 
dopravu. Systém byl na takzvané „smart card“ neboli chytré karty, kam se nahrál malý obnos 
peněz. Karta pak byla využita v kiosku, kde uživatel zaplatil a určitý stojan se s kolem 
odemknul. Tento systém byl účinný proti vandalismu (viz obrázek 2.35). 

 
Obrázek 2.35: Příklad parkovacího systému ve Spojeném království, systém 
chytrých karet [16] 
 

 

2.5.2 Pěší doprava 

+ MĚSTO KRÁTKÝCH VZDÁLENOSTÍ 

+ ADEKVÁTNÍ PĚŠÍ TURISTICKÉ TRASY 

  
- MÍSTY ABSENCE PĚŠÍ INFRASTRUKTURY ČI NEADEKVÁTNÍ PROVEDENÍ CHODNÍKŮ 

- NEADEKVÁTNÍ PROVEDENÍ ČI NEÚPLNÁ ABSENCE PRVKŮ PRO OOSPO 

- 
NEPŘEHLEDNÁ SITUACE KOMBINACE PĚŠÍ DOPRAVY SILNIČNÍ DOPRAVY A DOPRAVY V KLIDU 

V RÁMCI CENTRA 

- ABSENCE GENERELU BEZBARIÉROVOSTI 

 



  

96 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

Finální verze 30. 11. 2020 

2.5.2.1 Stav sítě základních pěších tras, posouzení stavu  

Město Čelákovice nemá k dispozici generel bezbariérovosti, který komplexně řeší současný 
stav pěší infrastruktury (její kvalitu, prostupnost a bezpečnost pro všechny uživatele) a 
umožňuje plánovat investice pro propojenou pěší infrastrukturu.  

Při zhodnocení celkového stavu sítě pěších tras je ve velkém počtu příkladů znatelná snaha 
města o vytvoření bezpečných koridorů. V posledních několika letech byly provedeny 
úpravy za účelem zvýšení kvality prvků pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace a adekvátního stavu povrchů chodníků. Přes tyto snahy však stále existují pěší 
trasy, které je nutno opravit nebo napravit.  

Byly nalezeny i případy, kde je chodník příliš úzký a není zajištěn bezpečný pohyb osob, 
nedostatečná návaznost některých koridorů či přechodů pro chodce na chodník, absence 
chodníkových ploch, neadekvátní povrch chodníků, místa s absencí sníženého chodníku.  

Dále byla nalezena výrazná absence zklidňujících prvků, resp. prvků zajišťujících bezpečnější 
překonání vozovky chodcem. Jedná se o absenci odsazených chodníkových ploch. 
Realizace těchto ploch má příznivý dopad na zklidnění provozu, zlepšení rozhledových 
poměrů a zkrácení délky přechodu. Všechny tyto jevy mají výrazný dopad na bezpečnost 
provozu. Rozhledové poměry a délky přechodů jsou problematické na více místech.  

Problematika správně vyhotovených prvků pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace (OOSPO) je upřesněna a standardizována vyhláškou 398/2009 Sb. Hodnocení 
stavu těchto prvků je v souladu s touto vyhláškou. Prvky jsou navrženy pro dvě skupiny 
obyvatel s určitým omezením, a to s omezením pohybu a s omezením orientace. Osoby 
s omezením pohybu jsou osoby, kterým činí větší obtíž překonávat výškové rozdíly a je 
nutné vytvářet koridory s dostatečně mírným sklonem a s nízkou obrubou tak, aby nebylo 
těmto osobám bráněno v pohybu. Osoby s omezenou schopností orientace jsou osoby, 
kterým činí větší obtíže správně rozeznat bezpečný prostor a je nutné jim dalšími prvky 
vymezit koridor, jedná se o osoby nevidomé a osoby se zhoršeným zrakem.  

Zpravidla se jedná o místa, kde je nutné překonat výškové rozdíly a místa, kde se kříží pěší 
trasy s vozovkou (přechody, místa pro přecházení), dále zastávky veřejné hromadné 
dopravy a další místa, kde může hrozit nebezpečí.  

Čelákovice se potýkají s běžnými problémy, se kterými se potýkají téměř všechna města, a 
to jsou chybně provedené či neadekvátně řešené varovné a signální pásy, resp. jejich 
napojení na přirozenou vodící linii na přechodech pro chodce a místech pro přecházení. 
Častým problémem je například nesoulad provedení prvků pro OOSPO na přechodech pro 
chodce, resp. místech pro přecházení. Dále se ve městě vyskytuje nevhodný úhel signálního 
pásu, který není naveden na přechod pro chodce. Byly pozorovány rovněž nedostatky ve 
volbě taktilního materiálu a barevnosti varovných a signálních pásů.  

Pro město Čelákovice nebyl dosud vypracovaný generel bezbariérovosti (pouze vybrané 
objekty, městský úřad, kulturní dům + veřejné WC), jehož cílem je zpřístupnit město a jeho 
služby pro všechny občany bez rozdílu věku, zdravotního a psychického stavu. Zaměřuje se 
především na bezbariérovost chodníků, veřejné dopravy, městských budov, školských 



  

97 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

 

Finální verze 30. 11. 2020 

zařízení a na bezbariérový přístup ke službám poskytovaných městem. Prostupnost města 
Čelákovice od městského úřadu lze vidět na obrázku níže (obrázek 2.36). 
 

 
Obrázek 2.36: Docházková vzdálenost do MěÚ 
Zdroj: vlastní zpracování, podkladová mapa [4] 
 

2.5.2.2 Pěší zóna  

Pěší zóna je takový dopravní koridor, kde nejsou jízdní pruhy a uliční prostor je přizpůsoben 
pohybu chodců případně cyklistů, pokud je kombinovaná s pruhem pro cyklisty. 
V Čelákovicích jsou koridory pro pěší zajištěny příkazové značky SDZ C 7a „Stezka pro 
chodce“, C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty (společná)“, C 10a „Stezka pro chodce a cyklisty 
(dělená)“ anebo pomocí zákazové značky SDZ B 11 „Zákaz vjezdu motorových vozidel“. 
Kombinace těchto svislých dopravních značení tak vytváří ve městě síť koridorů pro pěší 
s vyloučenou motorovou dopravou. Jedná se tedy o lokality, kde se chodec cítí bezpečněji. 
Zákazy vjezdu mohou existovat i z jiných důvodů než jen preference pěší dopravy. 
Na obrázku níže je mapa pěších zón (obrázek 2.37).   
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Obrázek 2.37: Zobrazení pěších zón v Čelákovicích 
 

2.5.2.3 Turistické trasy, vazba na území v regionu 

V blízkosti města Čelákovice jsou značné možnosti pro pěší turistiku v souvislosti s terénem 
a krajinou v okolí města. Jsou zde značené pěší trasy (viz obrázek 2.38) děleny dle 
významnosti: 

• žlutá trasa – Poutní cesta Blaník – Říp,  
• zelená trasa – NS Údolím Labe,  
• červená trasa – Svatojakubská cesta. 
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Obrázek 2.38: Mapa vedení pěších turistických tras 
Zdroj: vlastní zpracování, mapový podklad [17] 
 
 

2.5.3 Ostatní aktivní mobilita 

+ VHODNÁ INFRASTRUKTURA 

  
- ABSENCE SDÍLENÝCH SLUŽEB (BIKESHARING ATD.) 

 

Osobní technický přepravník / prostředek nebo osobní vozítko se samovyvažovacím 
zařízením nebo obdobné zařízení. Samovyvažovací zařízení je legislativní termín, který 
zahrnuje řadu osobních vozítek založených na principu gyroskopu. Osobní přepravníky 
mohou sloužit jako doplňkový druh stávající dopravy, který může přispívat k celkové 
udržitelné mobilitě. Tento druh dopravy je rychlý dopravní prostředek a poskytuje tak 
výbornou alternativu k automobilové dopravě. Osobní přepravníky jsou často atraktivním 
způsobem pěší dopravy.  

Za osobní přepravníky je považována Elektro segway, longboard, onewheel, airwheel, 
segway, hoverboard, jednokolka, samovyvažovací jízdní kolo (gyrobike, jyrobike) a další. 
Dále do aktivní mobility patří například koloběžky, které jsou poháněny mechanickým 
odrážením člověka. Tento dopravní prostředek je vybaven brzdami a je vhodný i pro 
přepravu v hromadných dopravních prostředcích díky svým rozměrům.  

Osobní přepravníky nejsou v Čelákovicích moc rozšířené, což je v rámci snahy udržitelné 
mobility ve městě velká škoda.  
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2.6 Bezpečnost silničního provozu  

+ 
V RÁMCI DOKUMENTU BYLA PROVEDENA BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE – MĚSTO MÁ K DISPOZICI 

DATABÁZI BEZPEČNOSTNÍCH DEFICITŮ 

  
- 

NA SÍTI SBĚRNÝCH A DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH KOMUNIKACÍ CELKEM IDENTIFIKOVÁNO 490 

DOPRAVNĚ – BEZPEČNOSTNÍCH DEFICITŮ, Z TOHO 6,1 % S VYSOKÝM RIZIKEM 

 

Otázce analýzy nehodovosti a bezpečnostní inspekci „Bezpečnostní inspekce pozemních 
komunikací v místě primární silniční sítě“ se podrobně věnuje Příloha 1, která je rovněž 
součástí dokumentu. Tato kapitola poskytuje shrnutí závěrů uvedených ve zmíněné příloze 
a také její doplnění se zaměřením na srážky s chodci.  

V rámci bezpečnosti silničního provozu byly brány v potaz právě dvě hlediska: analýza 
nehodovosti a bezpečnostní inspekce. V příloze je dle příslušného metodického postupu 
zohledňováno časové období tří let v případě statistiky dopravních nehod. V této kapitole 
je zohledňováno pětileté období pro přesnější určení trendů. Bezpečnostní inspekce 
naopak odráží konkrétní jeden den, ve kterém byla zajištěna videodokumentace (26. dubna 
2020).  

2.6.1 Statistické vyhodnocené nehodovosti 
Za sledované období pěti let (2015-2019) bylo v Čelákovicích zaznamenáno 247 nehod 
(jedná se pouze o hlášené nehody ze statistik Policie ČR). Toto číslo tedy odpovídá přibližně 
50 nehodám za rok. Statistika druhu nehody a následků nehody je uvedena v tabulce níže 
(tabulka 2.21). Je důležité upřesnit, že významná část vyhodnocované sítě se buď nachází 
v intravilánu nebo má jeho charakter. Druh nehody „srážka s pevnou překážkou“, která 
v extravilánu má mnohdy fatální následky. V případě Čelákovic byly všechny nehody tohoto 
typu pouze s lehkým zraněním (7 dopravních nehod). Nebezpečnějším druhem nehody ve 
městech jsou střety vozidel s chodci a středy vozidla s vozidlem. Tyto dva druhy nehod 
zastupují ve statistice usmrcení (s chodcem) a těžké zranění (vozidlo s vozidlem).  

Tabulka 2.21: Druh nehod, 2015-2019 [22] 

Druh nehody 
Počet 
nehod 

Usmrceno 
Těžké 

zranění 
Lehké 

zranění 

srážka s vozidlem zaparkovaným, odst. 96 0 0 1 

srážka s pevnou překážkou 67 0 0 7 

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 52 0 1 19 

srážka s lesní zvěří 12 0 0 0 

srážka s chodcem 8 1 0 7 

havárie 7 0 0 5 

jiný druh nehody 3 0 0 4 

srážka s domácím zvířetem 2 0 0 1 

 



  

101 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

 

Finální verze 30. 11. 2020 

2.6.1.1 Výskyt a shlukování nehod (celé katastrální území) 

Jsou dva základní přístupy, jak využít statistická data z hlášených nehod. Můžeme posuzovat 
celou síť s přihlédnutím k častým druhům dopravních nehod (příklad: časté střety s chodci 
značí nedostatky v pěší infrastruktuře atd.) či ze shluků nehod (například nebezpečné úseky, 
křižovatky, situace atd.). Zmíněné shluky je možné v rámci uzlů i úseků doplnit o výpočet 
relativní nehodovosti, resp. je možné přihlédnout k následkům dopravních nehod (výpočet 
ukazatele závažnosti dopravní nehodovosti). Na níže uvedených mapách je postupně 
znázorněno shlukování dopravních nehod za využití tzv. heatmapy (obrázek 2.39), zobrazení 
všech nehod vč. následků (obrázek 2.40), vyznačení pouze nehod s následkem na zdraví 
(obrázek 2.41) a vyznačení nehod s chodci (obrázek 2.42).  

 

Obrázek 2.39: Shluky dopravních nehod – heatmapa (všech nehod), 2015-2019 
[22] 
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Obrázek 2.40: Nehody se znázorněním následků, 2015-2019 [22] 

 

Obrázek 2.41: Nehody s následkem na zdraví, 2015-2019 [22] 
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Obrázek 2.42: Srážky s chodci, 2015-2019 [22] 
 

2.6.1.2 Výskyt a shlukování nehod (centrum) 

Mimo obec mohou být nehody různého rázu (srážka s pevnou překážkou, nedostatečná 
viditelnost, nesrozumitelnost, nevěnování se řízení atd.). V centru měst pevné překážky 
nehrají zásadní roli a pozornost by měla být kladena na ochranu nejzranitelnějších účastníků 
silničního provozu, srozumitelnost a přehlednost konkrétních lokalit (především křižovatek 
a přechodů pro chodce). Na níže uvedených mapách jsou obdobně jako v předchozí 
kapitole znázorněny hluky nehod v heatmapě (obrázek 2.43), vyznačené nehody 
s následkem na zdraví (obrázek 2.44), vyznačené nehody s chodci (obrázek 2.45) a 
znázornění vývoje shluků nehod v průběhu sledovaného období 2015-2019 (obrázek 2.46). 
Z obrázků je zřejmé, že v rámci města se nehody vyskytují primárně na městském okruhu 
(tvořeno komunikacemi nám. 5 května, Sedláčkova, Masarykova, Toušeňská, Sokolovská, 
Stankovského). Toušeňská je v tomto ohledu nejbezpečnější i přes vyšší rychlosti 
projíždějících vozidel díky její přehlednosti a absenci pěší dopravy. Právě kvůli složitosti je 
nejzávažnější centrum města na náměstí 5. května (střet pěší, cyklistické a silniční dopravy, 
vč. dopravy v klidu). Nejzávažnější je úsek po hlavní komunikaci z náměstí až po železniční 
stanici. Zde je pozorován nejvyšší výskyt nehod s následky na zdraví.  
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Obrázek 2.43: Shluky dopravních nehod – heatmapa (centrum), 2015-2019 [22] 

 

Obrázek 2.44: Nehody s následkem na zdraví (centrum), 2015-2019 [22] 
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Obrázek 2.45: Srážky s chodci (centrum), 2015-2019 [22] 

 

Obrázek 2.46: Porovnání shlukování nehod v centru v průběhu let, 2015-2019 [22] 
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2.6.2 Bezpečnostní inspekce 
Bezpečnostní inspekce si klade za cíl identifikovat dopravně-bezpečnostní rizika pro 
všechny účastníky silničního provozu a navrhnout opatření vedoucí ke snížení rizikovosti. 
Provedená bezpečnostní inspekce se věnuje páteřní síti (silnice II. a III. třídy a vybrané místní 
komunikace). Zvolená páteřní síť z velké části pokrývá oblasti nejvíce zatížené dopravními 
nehodami, byť byla bezpečnostní inspekce záměrně řešena bez znalosti analýzy dopravních 
nehod, aby se předešlo ovlivnění. Zkoumaná síť je uvedena na mapě níže (obrázek 2.47). 

 
 
Obrázek 2.47: Zkoumaná síť v rámci bezpečnostní inspekce 
 

Důležitým cílem bezpečnostní inspekce je umožnit snadnou prioritizaci opatření. Tato 
prioritizace závisí na spatřované výši rizikovosti a náročnosti realizace doporučených 
opatření.  

Rizika byla dělena na tři stupně dle závažnosti případných dopravních nehod. Opatření byla 
naopak dělena dle očekávané náročnosti jejich realizace, rovněž na tři stupně (tabulka 2.22). 

Tabulka 2.22: Hodnocení rizik a opatření pro snadnou prioritizaci 
RIZIKO NÁROČNOST OPATŘENÍ 

VYSOKÉ JEDNDUCHÉ 

STŘEDNÍ ADMINISTRATIVNÍ 

NÍZKÉ SLOŽITÉ 
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Na níže uvedené mapě jsou zobrazeny jednotlivé body identifikovaných deficitů (obrázek 
2.48). V tabulce níže je dále uvedena statistika jednotlivých deficitů (tabulka 2.23).  

Poznámka: počet bodů v mapě neodpovídá statistice v tabulce. Jeden bod v mapě může 
obsahovat jeden a více dopravně-bezpečnostních deficitů.  

 

Obrázek 2.48: Ukázka vizualizace evidovaných deficitů v mapě 
 

Tabulka 2.23: Statistika nalezených deficitů 

Kategorie deficitů Počet 
deficitů 

Závažnost rizika 

Vysoká Střední Nízká 

Mezikřižovatkový úsek 113 0 1 112 

Křižovatka 103 0 14 89 

Pevná překážka 98 28 26 44 

Přechod pro chodce 75 0 52 23 

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště 26 0 0 26 

Přístupové podmínky pro chodce 22 0 11 11 

Autobusová zastávka 21 0 5 16 

Zádržné zařízení 15 2 8 5 

Reklamní zařízení 5 0 0 5 

Přechod z extravilánu do intravilánu 4 0 4 0 

Železniční přejezd 4 0 0 4 

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu 3 0 0 3 

Technický stav vozovky 1 0 1 0 

∑ 490 30 122 338 
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2.6.3 Zhodnocení bezpečnosti silničního provozu 
V místě sledované silniční sítě v katastrálním území města Čelákovice, která činila přibližně 
18 km, bylo celkově identifikováno 490 dopravně – bezpečnostních deficitů. Z tohoto počtu 
více než 6 % deficitů bylo z kategorie vysoké riziko. Evidované deficity byly rozřazeny do 13 
základních kategorií, kde nejčetnější zastoupení bylo v kategorii „Mezikřižovatkový úsek“. Z 
pohledu četnosti výskytu konkrétních deficitů byly na prvním a sedmém místě zaznamenány 
různé kombinace závad týkající se dopravního značení (Absence nebo opotřebované VDZ, 
Zakryté nebo nepřehledné SDZ).  Druhým nejpočetněji zastoupeným deficitem bylo 
„Reklamní zařízení“, které v podobě takto označeného deficitu svou povahou 
nereprezentovalo tuhou překážku, ale bezpečnost provozu negativně ovlivňuje svým 
rušivým vlivem na motorizované účastníky provozu. 

Nejvyšší hustota dopravně-bezpečnostních deficitů byla pozorována na náměstí 5. května, 
kde byla rovněž pozorována vysoká hustota dopravních nehod. Společně koridorem od 
náměstí k železniční stanici tak tvoří oblast, na kterou by měl být v kontextu bezpečnosti 
silniční dopravy kladen důraz.  

Dopravně-bezpečnostní deficity byly evidovány v rámci aplikace CEBASS3 vyvinuté na 
ČVUT (https://cebass.cvut.cz). Tento způsob evidence pomocí databáze a vizualizačních 
nástrojů aplikace umožňuje kvalitní přehled o nalezených deficitech a zajišťuje monitoring 
jejich řešení.  

Jako nejzásadnější záležitost spatřuje řešitelský tým nezbytnost ochrany nejzranitelnějších 
účastníků silničního provozu (chodců a cyklistů).  

 

 
3 Centrální Evidence Bezpečnostních Analýz Silniční Sítě 
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2.7 Další druhy dopravy 

2.7.1 Vodní doprava  

+ PŘÍSTUPNOST K VODNÍMU TOKU LABE 

+ PŘÍTOMNOST VÝVAZIŠTĚ VE MĚSTĚ 

+ DOBRÁ SPLAVNOST (KOMORY, JEZY) 

  
- ABSENCE PŘÍSTAVIŠTĚ 

- CHYBĚJÍCÍ INFRASTRUKTURA PRO REKREAČNÍ AKTIVITY 

 

Neopomenutelný druh dopravy představuje pro město Čelákovice doprava vodní – 
Čelákovice leží na Labi, konkrétně na vodní cestě Střední Labe v úseku Mělník – Chvaletice. 
Tato cesta je kanalizovaným tokem IV. třídy. 

Město Čelákovice spadá pod správu Ředitelství vodních cest společně s většími městy 
České republiky. Zbylé obce a vesnice nedaleko řek spadají pod spolek Středočeské vodní 
cesty. Spolek Středočeské vodní cesty bude v Lázních Toušeni a Káraném realizovat 
plovoucí mola a vývaziště, které budou v budoucnu doplňovat Čelákovice, které v současné 
době již mají příznivé zázemí pro rekreační plavbu [18]. 

Nákladní doprava se využívala do 90. let minulého století, ale poté nastaly problémy v Ústí 
nad Labem a Děčíně, kde začaly být nedostatečné plavební podmínky – velký ponor. 
Nákladní doprava je řešena Svazem průmyslem a dopravy a Ministerstvem dopravy ČR.   

V roce 2018 byla vypracována analýza zabývající se návrhem technologie pro přepravu 
tuhých domovních odpadů na levém břehu Labe u Mělníka. Z hlediska objemů odpadů 
v jednotlivých překládacích stanicích je situace následující:  

- studie „2014“ předpokládala existenci 19 překládacích stanic; 
- celkem se předpokládalo zpracování odpadů v množství 440 tis. tun/rok, tj. 63,45 

tun/den; 
- do 1 kontejneru PK 30 lze naložit 8 tun slisovaných odpadů; 
- denní průměrná „dávka“ je tedy 5 kontejnerů/den z jedné překládací stanice. 

Oproti 80. a 90. letům je vlivem neutěšené situace (špatný stav Labe v hraničním úseku 
ČR/SRN) stav lodního parku v ČR o hodně horší – lodí je podstatně méně a stárnou (nové 
pro domácí trh se prakticky nestaví).  

Předběžná představa o svozové logistice je: 

1) v jednotlivých překládacích stanicích by byly umístěny (menší) tlačné čluny, na které 
by se ukládaly kontejnery s odpady; 

2) tyto čluny by se cyklicky „sbíraly“ projíždějícím remorkérem do větších svazků 
(tlačných soulodí), které by se přepravily k vykládacímu místu u ZEVO – Mělník.  
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Řeka do města vtéká na severovýchodním okraji, kde odděluje chatovou osadu u cesty 
Za Labem (pravý břeh) a oblast Sedlčánky (levý břeh). Dále pokračuje západně podél 
severního okraje Čelákovic směrem na Mělník. Celý úsek Labe Mělník – Chvaletice je splavný 
pro plavidla do hmotnosti 1 200 t, ponorem 180 cm (220 cm), šířky 11,5 m a délky 83 m.  

Řeku kříží železniční most a lávka pro pěší a cyklisty (viz obrázek 2.49) zdymadla. Ve městě 
se nenachází žádný silniční most přes řeku. Nejbližší most (Bohumila Hrabala) leží 4,5 km od 
hranice města proti směru proudu řeky a dále po proudu most Generála Lišky vzdálený 5,9 
km. Mezi tímto mostem a Čelákovicemi kříží řeku ještě dálniční most dálnice D10, a to 3,8 
km od hranice města Čelákovice (více viz kapitola věnovaná silniční dopravě) [19].  

 
Obrázek 2.49: Stavební objekty na Labi v Čelákovicích 
 

Na levém břehu severně od centra leží Plavební komora Čelákovice, jejíž provozní doba je 
denně od 6:00 do 18:00 hod. Šířka plavební komory je 12 m, užitná délka 85 m a hloubka 3 
m. Využít ji mohou pouze lodě, které jsou menší než tyto rozměry. Proplouvat tudy mohou 
tedy i nákladní lodě. U protějšího břehu stojí Malá vodní elektrárna Čelákovice s rybím 
přechodem. Podél levého břehu jihozápadně od lávky přes Labe se nachází vývaziště4, které 
provozuje 1. Čelákovický klub vodních sportů, z.s. [20]. 

Do budoucna je plánována výstavba přístaviště pro osobní lodě na levém břehu nad jezem 
za lávkou. U přístaviště budou vystavěny zpevněné plochy s lavičkami, odpadkovými koši a 
stojany na kola (viz obrázek 2.50). Nebude chybět ani informační a kamerový systém a 
osvětlení. Předpokládá se maximální vytížení vodní cesty 10 až 12 lodí za den, nicméně 
průměrná intenzita je odhadována na 6 lodí denně. Přístaviště s plovoucím molem má 

 
4 Vývaziště je místo vybavené vyvazovacím zařízením určené pro stání plavidel pomocí úvazů. 
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sloužit k zajištění krátkodobého a střednědobého stání 16 malých plavidel (max. 20 m 
délky), bezpečného nástupu a výstupu a odběru elektrické energie a pitné vody. Dále zde 
má být stání pro osobní lodní dopravu se vstupním portálem, osvětleným lodním můstkem 
a také s kamerovým systémem, připojením na elektrickou energii, odběr pitné vody a 
zařízení, která budou prospěšná pro sledování aktuální situace vodní hladiny a bude možné 
z nich získávat statistiky v rámci Povodí Labe.  

 
Obrázek 2.50: Vizualizace přístaviště v Čelákovicích [20] 
 

 

2.7.2 Letecká doprava 

+ V BLÍZKOSTI SPORTOVNÍ LÉTAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ BOREK 

+ ADEKVÁTNÍ DOSTUPNOST K LETIŠTÍM 

 

V okruhu do 20 km od Čelákovic se nachází šest letišť, z nichž většina slouží pro sportovní 
účely.  

Severozápadně od Čelákovic se ve vzdálenosti 8,5 km nachází neveřejná plocha pro 
sportovní létající zařízení Borek (SLZ Borek), které provozuje Brandýskoboleslavský 
Aeroklub. Ochranné pásmo zde není vymezeno. 
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Letiště Milovice se nachází 14,7 km severovýchodně od Čelákovic. Slouží pro sportovní 
létající zařízení a je neveřejné. O 3 km blíže leží letiště Mladá (11,7 km). Také se jedná o 
plochu pro sportovní létající zařízení, je veřejná. Dříve sloužila pro vojenské účely. 

Území města Čelákovice částečně spadá pod ochranné pásmo přibližovacího a vzletového 
prostoru neveřejného mezinárodního vojenského letiště Praha Kbely. Letiště provozuje 
Armáda ČR. Hlavním účelem letiště je zabezpečení letecké přepravy příslušníků AČR, 
ústavních činitelů a zahraničních delegací. Letiště leží 15,4 km od Čelákovic směrem na 
jihozápad. O 1 km dál leží letiště Praha Letňany (16,4 km), jedná se o veřejné vnitrostátní 
letiště [21]. 

Ve vzdálenosti cca 17 km leží letiště Bylany u Českého Brodu. Toto letiště slouží jako 
nouzová plocha.  

Vzdálenost od Letiště Václava Havla Praha je 35,3 km. 

Výše vyjmenovaná nejbližší letiště a informace o nich jsou shrnuty v tabulce níže (viz tabulka 
2.24). Lokace jednotlivých letišť je vyznačena na mapě níže (viz obrázek 2.51). 

 
Obrázek 2.51: Letiště v okolí Čelákovic 
Zdroj: vlastní zpracování, podkladová mapa [4] 
 

Tabulka 2.24 Letiště [2] 
Název letiště kód status – určení vzdálenost 

vzdušnou čarou automobilem 
Letiště Borek LKBORE Plocha SLZ5 neveřejná 

/ registrovaná 
8,5 km 16,9 km 

22 min 
Letiště Mladá LKMLAD* Plocha SLZ veřejná / 

registrovaná; bývalé 
vojenské letiště 

11,7 km 32,4 km 
31 min 

 
5 SLZ – sportovní létající zařízení 
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Název letiště kód status – určení vzdálenost 
vzdušnou čarou automobilem 

Letiště 
Milovice 

LKMK-U* Plocha SLZ veřejná 14,7 km 23,3 km 
32 min 

Letiště Praha 
Kbely 

LKKB Vojenské neveřejné 
mezinárodní 

15,4 km 21,1 km 
21 min 

Letiště Praha 
Letňany 

LKLT Veřejné vnitrostátní 
letiště 

16,4 km 24,3 km 
30 min 

Letiště Bylany 
u Českého 
Brodu 

ULBYLA nouzová plocha 
účelová 

17,0 km 23,3 km 
28 min 

Letiště 
Václava Havla 
Praha 

PRG* Veřejné mezinárodní 
letiště 

35,3 km 47,2 km 
61 min 

 

2.8 Analýza dat mobilních operátorů 
V rámci projektu byla zpracována příloha k dokumentu. Příloha 2: „Analýza dat mobilních 
operátorů“. 

Jedná se o novou moderní metodu užívající vysoce přesných statistických dat mobilního 
operátora. Společnost T-Mobile Czech Republic provozuje unikátní systém kontinuálního, 
nepřetržitého on-line monitoringu aktuálního rozložení obyvatelstva a jeho mobility 
v prostoru, a to jak u domácích (vnitrostátních) obyvatel, tak u zahraničních návštěvníků. 

Výchozím vstupem pro generování požadovaných výstupů jsou: 

- anonymizovaná signalizační data z mobilní sítě společnosti T-Mobile Czech Republic 
s dominantním tržním podílem, 

- další datové a mapové sady z různých zdrojů. Tato data umožňují přepočet dynamických 
změn do výsledných sledovaných charakteristik. 

Signalizační data jsou náhodným reprezentativním vzorkem mobility české populace. 
Anonymizovaná signalizační data jsou v reálném čase přepočítávána do agregovaných 
geodemografických matic o rozložení a mobilitě. Následně jsou veškerá signalizační data 
mazána. Na základě globální kalibrace (kalibrace dle plošně dostupných dat o počtu 
obyvatel v rozlišení ze sčítání obyvatel) a lokální kalibrace systému dle kontrolních lokalit je 
systém nastaven tak, aby přepočítával velikost vzorku signalizačních dat na počet osob 
(tj. přepočet dostupného vzorku na celou populaci). 

Celkové hodnoty je nutno chápat jako hodnoty velmi blízké skutečné návštěvnosti 
s chybovostí ±3 %. Příklad: pokud je uváděna návštěvnost destinace ve výši 1 550 000 
návštěvníků, pak skutečná hodnota se pohybuje v intervalu mezi hodnotami od 1 503 500 
do 1 596 500. Za pozitivní lze považovat, že uvedený interval spolehlivosti je malý vzhledem 
k rozsáhlosti a nahodilosti měřeného jevu, tedy návštěvnosti konkrétní destinace. 
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Na obrázcích níže (obrázek 2.52, obrázek 2.53) je uvedena variace počtu přítomných 
obyvatel v průběhu pozorovaného týdne (4.-10. 11. 2019). Přes pracovní den je zřetelný 
značný propad v počtu přítomných obyvatel, kteří vyjíždějí za prací a dalšími cíli. O víkendu 
je naopak zřetelné rozmělnění tohoto jevu, kdy je v Čelákovicích v průběhu dne konstantní 
počet obyvatel. Dalším zajímavým jevem je, jak málo z celkového počtu tvoří pravidelně 
dojíždějící. V tomto ohledu tedy není v případě primárních cílů město Čelákovice spádovou 
oblastí. Velmi podobný jev lze sledovat také v okolních obcích Čelákovic, pouze s tím 
rozdílem, že větší množství z celkového počtu může být tvořeno například turisty.  

 

 

Obrázek 2.52: Počet přítomných obyvatel (Čelákovice) 
 

 

 

Obrázek 2.53: Počet přítomných obyvatel (blízké obce) 
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Z grafů níže (obrázek 2.54, obrázek 2.55) je patrné, že město Čelákovice není významnou 
spádovou oblastí pro primární cíl. Většinu cest pojme naopak cíl sekundární.  

Primární cíl: místo, kam osoby jezdí opakovaně a víceméně pravidelně (pracoviště, škola 
apod.). 

Sekundární cíl: druhé a další navštěvovaná místa (např. cesty na úřady, k lékaři, návštěvy 
příbuzných, cesta za koníčky), toto místo navštěvu jí osoby méně často a obvykle 
nepravidelně. 

 

 

Obrázek 2.54: Dojížďka do Čelákovic 
 

 

 

Obrázek 2.55: Vyjížďka z Čelákovic 
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Matice vyjížďky ze zdrojové destinace a dojížďky do cílové destinace (obrázek 2.56, obrázek 
2.57). Udávají zajímavou informaci o délce cesty a dopravních špičkách. Na osách jsou 
uvedeny časy vyjížďky, resp. dojížďky a jejich průsečík obarvený dle četnosti udává dobu 
výjezdu a dobu příjezdu pro stejnou cestu, resp. dobu cesty. V obou případech jde o vztah 
Čelákovic s okolními cíli.  

 

 

Obrázek 2.56: Dojížďka do Čelákovic, pondělí 4. 11. 2019 (matice) 
 

 

 

Obrázek 2.57: Vyjížďka z Čelákovic, pondělí 4. 11. 2019 (matice) 
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Pro znázornění směrovosti byly dále cesty dojížďky a vyjížďky znázorněny v mapě (obrázek 
2.58, obrázek 2.59), tloušťka čáry je úměrně vysoká podle počtu provedených cest v tomto 
směru za sledované období.  

 

 

Obrázek 2.58: Dojížďka do Čelákovic, pondělí 4. 11. 2019 
 

 

Obrázek 2.59: Vyjížďka z Čelákovic, pondělí 4. 11. 2019 
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3 SWOT analýza 

 SILNÉ STRÁNKY (STRENGTHS)  SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES)  
   

SI
LN

IČ
N

Í D
O

P
R

A
V

A
 

Průmyslové zóny mimo centrum města  Absence silničního mostu v rámci města 
a jeho úzkém okolí – bariéra = řeka 

C entrem nevede žádná významná 
komunikace 

Železniční koridor tvoří bariéru pro 
nákladní dopravu kvůli výšce podjezdu 

Zklidněné centrum města N edokončený obchvat 

 N eadekvátní stav povrchu komunikací 
druhé třídy a třetích tříd v okolí města 

 Podíl nákladní dopravy v ulici J ana 
Zacha 

   

D
O

P
R

A
V

A
 V

 K
LI

D
U

 

Přítomnost parkovacích míst pro 
vyhrazená stání pro vozidla přepravující 
osoby těžce pohybově postižené na 
sídlištích 

N ízká kapacita parkovacích míst 
u nádraží Č elákovice 

Malý podíl vysokopodlažní zástavby ve 
městě – významná část města tvořena 
rodinnými domy 

Místy absence vyznačení parkovacích 
míst pomocí VDZ  

 Parkování obyvatel na sídlišti (N a Stráni, 
Stanovského, J . A. Komenského) v 
centru města 

   

V
E

Ř
E

JN
Á

 H
R

O
M

A
D

N
Á

 D
O

P
R

A
V

A
 

Rychlá železniční doprava s vysokou 
frekvencí 

N edostatečná dopravní kapacita 
některých vlakových spojů ve směru 
Praha 

Krátká vzdálenost mezi autobusovými a 
vlakovými zastávkami v rámci 
dopravních uzlů ve městě 

N ejednotná centrální stanice pro nástup 
na linky S z Prahy 

Přesnost a pravidelnost dle dodaných 
dat z RO PIDu 

Mnoho variant tras autobusových linek – 
složitá orientace, nižší pocitová 
spolehlivost, nízká frekvence některých 
linek 

Dostatečná docházková vzdálenost do 
10 minut 

N eexistence centrálního přestupního 
uzlu v Č elákovicích  

 N evhodné řešení křižovatky Masarykova 
x Sedláčkova a Masarykova x U 
Podjezdu ve vztahu k linkovému vedení 
VHD 
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 SILNÉ STRÁNKY (STRENGTHS)  SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES)  
   

A
K

TI
V

N
Í M

O
B

IL
IT

A
 

Cyklistická stezka podél Labe Absence propojení cyklistické dopravy s 
ostatními dopravními systémy (vlakové 
nádraží) 

Současná parkovací cyklověž u nádraží 
Č elákovice 

Absence adekvátních záchytných 
stanovišť pro jízdní kola 

Vhodné umístění parkovacích stojanů u 
nádraží Č elákovice-J iřina 

Rizikové body ve městě  

Přírodní podmínky vhodné pro 
cykloturistiku 

Absence služeb typu bikesharing 

G eomorfologie terénu - poměrně 
rovinatý terén v rámci města  

Místy absence pěší infrastruktury či 
neadekvátní provedení chodníků 

Město krátkých vzdáleností N eadekvátní provedení či neúplná 
absence prvků pro O O SPO  

   

B
E

Z
P

. S
. P

R
O

V
. V rámci dokumentu byla provedena 

bezpečnostní inspekce – město má 
k dispozici databázi bezpečnostních 
deficitů 
 
 

N a síti sběrných a dalších významných 
komunikací celkem identifikováno 490 
dopravně – bezpečnostních deficitů, 
z toho 6,1 % s vysokým rizikem 

   

V
O

D
N

Í D
. 

Přístup k vodnímu toku Labe Absence přístaviště 

Přítomnost vývaziště ve městě N eadekvátní infrastruktura pro rekreační 
plavbu 
 

   

LE
TE

C
K

Á
 D

. V blízkosti sportovní létající zařízení 
Borek 

 
 
 
 

Adekvátní dostupnost k letištím 

 

 PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) HROZBY (THREATS) 

   

V
N

Ě
JŠ

Í V
LI

V
Y

 

Dotační tituly a další druhy finanční podpory 
ze strany EU, státu, kraje 

Neadekvátní komunikace strategických 
záměrů 

Politický leader prosazující stěžejní 
strategické cíle  

Vliv celosvětové krize způsobené virem 
SARS-CoV-2 a ekonomické důsledky 

Okolí města jakožto turisticky atraktivní 
oblast Polabí 

Dlouhodobý dopad současné krize na dělbu 
přepravní práce 

Blízkost hlavního města Prahy – město jako 
součást metropolitní oblasti hl. m. Prahy 

Celorepublikové stárnutí populace 
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4 Strategická část 

Strategická část je připravena v úrovních Vize – Strategické cíle – Opatření.  

Vize – vymezuje základní dlouhodobý směr. 

Strategické a specifické cíle – určují oblasti, kterým je třeba se věnovat a částečně fungují 
jako shrnutí pro následná opatření, resp. jako forma monitoringu v případě specifických cílů 
(podrobněji níže). 

Opatření – podrobnější úroveň. Popisují, co přesně je třeba řešit a v jaké kvalitě.  

Následující úrovní je projekt. Tato úroveň v tomto dokumentu není definována ani řešena.  

 

 

 

4.1 Vize 
Základním stavebním kamenem každé strategie, koncepce a plánu je Vize. Vize pracuje 
s horizontem převážně dlouhodobým a stanovuje finální cílový stav. Město Čelákovice si 
svoji Vizi definovalo následovně.   

 

Čelákovice jako město krátkých vzdáleností  

 

Problém vzrůstající automobilizace a intenzit dopravy je nezbytné řešit již v 
zárodku. Veřejný prostor se musí připravit takovým způsobem, aby přeprava 
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 
chůzí či na kole v rámci města. Jedná se tak o úpravu veřejného prostoru a distribuci 
a organizaci služeb takovým způsobem, že není třeba nasedat do auta.  
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4.2 Strategické cíle a specifické cíle 
V tomto dokumentu budeme rozlišovat dva pojmy, zdánlivě podobné, ale odlišné. Jedná 
se o strategické cíle a (měřitelné) specifické cíle.  

Strategické cíle – zjednodušeně vymezují významné oblasti a stručně popisují, kam se má 
v dané oblasti směřovat. Zároveň fungují jako určitá nadmnožina pro soubor 
doporučovaných opatření a udávají tím dokumentu strukturu.  

Specifické cíle (měřitelné) – počtem nemusí odpovídat výše uvedeným strategickým cílům 
a udávají v reakci na odhalené nedostatky kýžený finální stav. Důležitým aspektem je jejich 
měřitelnost, resp. definovatelnost čísly. Jsou vhodným nástrojem pro monitoring uplatnění 
závěrů dokumentu v praxi.  

 

4.2.1 Strategické cíle 
Strategické cíle odpovídají hlavním oblastem z části analytické. Strategická část dokumentu 
se tedy věnuje opatřením, která spadají do následujících strategických cílů:  

 Udržitelná silniční doprava 
 Udržitelná doprava v klidu 
 Optimalizace veřejné hromadné dopravy a obsluhy území 
 Podpora aktivní mobility 
 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
 Rozvoj rekreační vodní dopravy 

Blíže rozepsané strategické cíle jsou uvedeny níže. Jedná se o nástin toho, kam jednotlivé 
cíle, resp. oblasti mají směřovat.  
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STRATEGICKÉ CÍLE 

 

 

  

1
Udržitelná silniční doprava

•Dlouhodobý trend zvyšující se 
automobilizace a rostoucích 
počtů vozidel na silnicích 
nelze popírat a je nezbytné se 
soustředit na dlouhodobě 
udržitelnou dopravu. A to 
aplikací vhodných omezení a 
motivací a podporou 
alternativních způsobů 
dopravy.

2
Udržitelná doprava v klidu

•Veřejný prostor je ve městech 
mnohdy velmi omezený a 
volba mezi parkem či hřištěm 
pro děti a parkovištěm by 
měla být samozřejmá. 
Parkoviště nemá pro veřejný 
prostor velkou přidanou 
hodnotu. Je tedy nutné s 
omezeným místem nakládat 
rozumně a hledat další 
způsoby, jak odstavit stále 
rostoucí počty vozidel. 

3
Optimalizace veřejné 

hromadné dopravy a obsluhy 
území

•Absence poptávky vždy 
nemusí znamenat, že by se 
nemělo investovat do kvality 
a navyšovat kapacity, resp. 
optimalizovat obsluhu 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 
dopravy a mnohé další. 
Základem pro adekvátní 
podporu aktivní mobility je 
spojená, srozumitelná a 
bezpečná infrastruktura v 
kombinaci s dostupnými 
službami a motivačními 
opatřeními. Aktivní 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 snížilo). 
V dnešní době je již 
bezpečnost 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 infrastruktuře z 
let minulých a další 
nedostatky. Bezpečnost 
dopravy vnímáme především 
z pohledu tří složek: člověk-
vozidlo-infrastruktura. 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 silnou pozici v rámci 
turistiky spojené s rekreační 
plavbou, ale také cyklistiky a 
dalších. V současné době není 
celostátně příliš velká 
podpora vodní nákladní 
dopravy. Je proto vhodné, aby 
se město společně s 
dotčenými institucemi, spolky 
a dalšími stakeholdery 
orientovali na rekreační 
plavbu a zajištění adekvátní 
infrastruktury (přístaviště, 
mola aj.).

P 

! 
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4.2.2 Specifické cíle 
Specifické cíle přímo reagují na nejvýznamnější nedostatky odhalené v analytické části a při 
konzultaci s městem a stakeholdery. Specifické cíle jsou uvedeny v tabulce níže (tabulka 4.1) 
a budou sloužit jako monitoring vývoje realizace závěrů a doporučení dokumentu.  

 

Tabulka 4.1: Měřitelné specifické cíle 
# DEFINICE MĚŘITELNÉHO CÍLE INDIKÁTOR ZDROJ DAT * 

1 
Snížení dopravních intenzit 
v centru města 

Intenzity dopravy Dopravní průzkum 

2 
Snížení intenzit nákladní 
dopravy mimo páteřní 
infrastrukturu 

Intenzity nákladní 
dopravy (ulice Jana 
Zacha a jiné) 

Dopravní průzkum 

3 
Zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu (redukce dopravně-
bezpečnostních deficitů) 

Počet dopravně-
bezpečnostních 
deficitů; 
Statistika nehodovosti 

Bezpečnostní inspekce; 
Jednotná dopravní 
vektorová mapa 

4 
Optimalizace využití parkovišť 
u zastávek VHD a železniční 
stanice 

Obrátkovost;  
Délka stání 

Automatické sčítače 
(pokud bude 
instalována vjezdová 
závora);  
Dopravní průzkum 

5 
Optimalizace využití veřejného 
prostoru v rámci dopravy v 
klidu 

Podíl zelených ploch a 
parkovacích ploch; 
Finanční reciprocita 
z parkování pro město 

Pasport parkování; 
Rozpočet města 

6 
Podpora aktivní mobility – pěší 
(zajištění bezpečné pěší 
infrastruktury) 

Propojenost 
(návaznost); 
Prvky pro OOSPO**; 
Bezbariérové 
bezpečné přechody; 
Dělba přepravní práce 

Terénní průzkum;  
Generel 
bezbariérovosti; 
Dopravně-sociologický 
průzkum (dělba 
přepravní práce) 

7 

Podpora aktivní mobility – 
cyklistická (zajištění bezpečné 
a propojené cyklistické 
infrastruktury) 

Návaznost cyklistické 
infrastruktury;  
Podíl cyklistické inf. 
separované od 
silničního provozu;  
Dostupnost 
významných bodů 
občanské vybavenosti 
na kole; 
Dělba přepravní práce 

Terénní průzkum;  
Generel cyklistické 
dopravy; 
Pasport cyklistické 
dopravy; 
Dopravně-sociologický 
průzkum (dělba 
přepravní práce) 
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# DEFINICE MĚŘITELNÉHO CÍLE INDIKÁTOR ZDROJ DAT * 

8 
Optimalizace veřejné 
hromadné dopravy 

Dělba přepravní práce; 
Využití veřejné 
hromadné dopravy; 
Kritéria kvality VHD 

Data od dopravců; 
Průzkum veřejného 
mínění; 
Dopravně-sociologický 
průzkum (dělba 
přepravní práce) 

9 Podpora rekreační vodní 
dopravy (turistika) 

Počet zajištěných 
přístavišť a vývazišť 
v okolí města; 
Míra využití 
infrastruktury 

Průzkumy turisticky; 
Dotazníkové šetření 

* ne všechny zdroje dat jsou momentálně k dispozici 
** OOSPO – Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
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4.3 Opatření  
Opatření (jakožto nejvyšší úroveň podrobnosti v rámci tohoto dokumentu) budou dále 
členěna dle příslušných strategických cílů do dílčích kapitol. V rámci opatření bude 
popsáno z kvalitativní stránky, jak by se měly příslušné otázky řešit. V tabulce níže (tabulka 
4.2) je seznam všech opatření včetně jejich návaznosti na jiné strategické dokumenty 
definovaných v kapitole 1.3 Významné strategické cíle a podporované aktivity (tabulka 1.3).  

Celkem bylo identifikováno 21 opatření rozdělených do šesti strategických cílů, které 
odpovídají oblastem řešeným v analytické části.  

Tabulka 4.2: Seznam opatření a návaznost 
Strategický cíl Opatření Návaznost na jiné dokum. 

SC 1: Udržitelná silniční 
doprava 

Opatření 1: Odstranění 
bariér 

 

Opatření 2: Obchvat města SC 4.2.6 

Opatření 3: Zklidňování 
dopravy 

 

Opatření 4: Napojení města 
na nadřazenou silniční síť 

SC 4.2.7 

Opatření 5: Řešení logistiky 
těžké dopravy 

SC 4.2.11 

Opatření 6: Zlepšení 
technického stavu vozovek 

O 1.3.1 

SC 2: Udržitelná doprava 
v klidu 

Opatření 7: Rezidenční 
parkovací zóny 

 

Opatření 8: Odstavná a 
záchytná parkoviště 

ID 254, ID 456, 4.2.1.2 - 
Priorita 1 

Opatření 9: Cenová politika  

Opatření 10: Digitalizace 
parkování a enforcement 

 

Opatření 11: Řešení dílčích 
nedostatků 

SC 4.2.1, SC 4.2.2 

SC 3: Optimalizace veřejné 
hromadné dopravy 
a obsluhy území 

Opatření 12: Revize 
rozmístění autobusových 
zastávek 

 

Opatření 13: Změny názvu 
zastávek 

 

Opatření 14: Změny 
směrové a časové 
koordinace linek 

4.2.2.1 – I., 4.2.2.1 - II. 

Opatření 15: Preference 
VHD 

SC 4.2.5, ID 45, ID 331, O 
1.2.1 
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Strategický cíl Opatření Návaznost na jiné dokum. 

Opatření 16: Řešení 
kapacitních problémů v 
relaci Čelákovice – Praha 

ID 321, ID 341, O 1.1.1, 
4.2.1.2 – 15 

SC 4: Podpora aktivní 
mobility 

Opatření 17: Návrh sítě pro 
cyklistickou dopravu 

SC 4.2.3, SC 4.2.4, O 1.4.1 

Opatření 18: Podpora 
sdílených kol (Bike-sharing) 
a využití elektrokol 

 

Opatření 19: Pěší 
infrastruktura – generel 
bezbariérovosti 

SC 4.2.3 

SC 5: Zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu 

Opatření 20: Zapracování 
návrhů opatření 
z provedené bezpečnostní 
inspekce 

SC 4.2.12, SC 4.2.13 

SC 6: Rozvoj rekreační 
vodní dopravy 

Opatření 21: Výstavba 
vývaziště a mol 

SC 4.2.10 

Legenda:  

SC 4.2.1 aj. – Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030, 2011 

ID 45 aj. – Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (zásobník projektů – Polaď Prahu), 2019 

O 1.1.1 aj. – Integrovaná strategie pro integrované územní investice (ITI) Pražské metropolitní 
oblasti 

4.2.1.2 – 15 aj. – Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje 2016-2020, 2016 
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SC 1: Udržitelná silniční doprava 
Dlouhodobý trend zvyšující se automobilizace a rostoucích počtů vozidel na silnicích nelze 
popírat a je nezbytné se soustředit na dlouhodobě udržitelnou dopravu. A to aplikací 
vhodných omezení, motivací a podporou alternativních způsobů dopravy. 

Je vhodné upřesnit, že ačkoliv cílem je, pokud možno silniční dopravu spíše omezovat 
a podporovat jiné druhy dopravy, páteřní sítě (tzv. ZÁKOS – základní komunikační systém 
města) by měly být adekvátně prostupné a jejich kvalita podporována. Až posléze lze 
přistupovat k omezujícím opatřením a zklidňování.  

Opatření 1: Odstranění bariér 

Pro automobilovou dopravu tvoří největší bariéru (kromě řeky) železnice. Nejvýznamnější je 
bariéra v ulici U Podjezdu (II/245) – max. 3,8 m a v ulici Jana Zacha (III/2454) – max. 3,7 m. 
Realizace obchvatu by měla bariérový efekt snížit při zajištění adekvátní maximální 
průjezdné výšky. Zároveň je však vhodné zvážit zvýšení průjezdné výšky (např. snížením 
vozovky) v ulici Jana Zacha pro vyšší motivaci využití této trasy, aby si řidiči nezkracovali cestu 
přes ulici Jana Zacha na jih.  

Bariéru, kterou představuje řeka, je vhodné zachovat. Centrum města by mělo ležet mimo 
tranzitní koridory.  

Opatření 2: Obchvat města 

Současný navrhovaný obchvat města se jeví jako vhodná investice ze strany KSÚS SČK. 
Město jako takové leží „stranou“ od tranzitní dopravy díky vedení silnice II/245 po okraji 
města. Prodloužení obchvatu, který propojí ulice Toušeňskou a Mochovskou, tento efekt 
ještě prohloubí, což je pro město přínosem.  

Realizace obchvatu mezi ulicemi Mochovskou a Rooseveltovou, která byla při komunikaci 
se stakeholdery zmiňována, může být řešením zklidnění dopravy na ulici Jana Zacha, ale 
nebude se jednat o efektivní investici. Kromě toho existují jiné alternativy. Takový obchvat 
zprac. tým spíše nedoporučuje.  

Opatření 3: Zklidňování dopravy 

V současné době je nejvýraznější zklidnění dopravy v centru města na náměstí 5. května 
a dále v oblasti rodinné zástavby na východě města. Tento princip je vhodné dále rozšířit na 
větší část města. Díky vedení tranzitního koridoru silnice II/245 a absenci propojení přes 
řeku v blízkosti města je možné aplikovat výraznější prvky zklidnění dopravy ve městě. 
Zpracovatelský tým doporučuje aplikovat následující principy:  

 Úseková měření na tranzitním koridoru II/245; 
 Úseková měření na vybraných úsecích na okružním koridoru místních komunikací 

(ulice Sokolovská, Stankovského, Sedláčkova, Masarykova) například u školy 
a v blízkosti frekventovaných přechodů pro chodce; 

 Snižování rychlostí na místních komunikacích ve městě na rychlost 40 km/h; 
 Úprava povrchu vozovky jako na náměstí 5. května či v zónách rodinné zástavby; 
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 Rozšíření obytných zón i do dalších rezidentních oblastí ve městě mimo základní 
komunikační systém. 

Opatření 4: Napojení města na nadřazenou silniční síť 

Město Čelákovice má velmi strategické umístění v blízkosti hlavního města Prahy a nachází 
se mezi dvěma dálničními koridory (D10 na severu a D11 na jihu). Obě dálnice pro město 
představují velmi významné propojení se zbytkem ČR a Prahou. Silnice nejvyšší úrovně 
procházející městem (II/245) neumožňuje přímé napojení na dálnici (napojuje však město 
na Brandýs nad Labem).  

ŘSD plánuje nový sjezd na D11 u městyse Nehvizdy. Tento nájezd společně se zlepšením 
technického stavu komunikací kolem města zlepší možnosti napojení. Zpracovatelský tým 
s tímto záměrem souhlasí a doporučuje městu tuto možnost podporovat.  

 

Opatření 5: Řešení logistiky těžké dopravy 

Kromě tranzitního koridoru silnice II/245 je nákladní dopravou významně zatížena také 
místní komunikace Jana Zacha. Je tedy vhodné, aby město otevřelo diskusi s významnými 
stakeholdery (firmy v okolí a ve městě, logistické společnosti), prodebatovali možnosti 
alternativního trasování a možnosti využití železniční dopravy pro snížení nákladní silniční 
dopravy. Město má poměrně vysoké možnosti využití železniční dopravy díky vlečkám 
a blízkosti železniční trati.  

 

Opatření 6: Zlepšení technického stavu vozovek 

Technický stav povrchu vozovek v okolí Čelákovic se nachází v některých případech téměř 
v kritickém stavu. Jedná se však o krajské silnice pod správou KSÚS SČK. Město má v tomto 
případě omezené možnosti vlivu na situaci. Jako adekvátní nástroj se jeví využít závěry 
z bezpečnostní inspekce pro komunikaci se správcem komunikací.  

Zpracovatel doporučuje, aby město apelovalo na správce silnic III. tříd v okolí Čelákovic pro 
podporu jejich spěšné rekonstrukce, resp. jejich povrchů.  
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SC 2: Udržitelná doprava v klidu 
Veřejný prostor je ve městech mnohdy velmi omezený a volba mezi parkem či hřištěm pro 
děti a parkovištěm by měla být samozřejmá. Parkoviště nemá pro veřejný prostor velkou 
přidanou hodnotu. Je tedy nutné s omezeným místem nakládat rozumně a hledat další 
způsoby, jak odstavit stále rostoucí počty vozidel. 

Zjištěné problémy ve městě Čelákovice jsou částečně shodné s jinými městy ČR i ve světě. 
Obecná podstata problému spočívá v dopravním chování uživatelů (občanů), kteří jsou 
zvyklí na určitou míru komfortu a nejsou ochotni přistoupit na alternativní chování s ohledem 
na dopravu v klidu. Pramení z osobního pohodlí a ze zkušenosti z let, kdy nebyl problém 
s nedostatkem míst.  

V níže uvedených kapitolách je věnován prostor specifickým řešením (opatřením) obecně 
platným pro město Čelákovice, které nemusí být zobecnitelná na zbytek ČR. Dlouhodobě 
platným pravidlem, které je možné využít pro každé střední a větší město v ČR, je však změna 
přístupu k dopravě v klidu (a to jak ze strany města, tak ze strany občanů – uživatelů). Toto 
pravidlo se dá shrnout následujícím odstavcem:  

Reálná poptávka po mobilitě bývá zpravidla vyšší, než je možné pozorovat. Z tohoto důvodu 
stejně jako v silniční dopravě nová kapacita (myšleno nová parkoviště) neřeší problém, 
pouze indukují novou poptávku (kterou před tím nešlo pozorovat). Jednoduše řečeno, nová 
parkoviště před činžovní zástavbou jsou zpravidla velmi rychle zaplněna novými vozy. Nová 
kapacita tedy v důsledku nic neřeší. Stejně tak neuvážené restrikce mohou způsobit více 
potíží, než řešení – omezení některých ulic pouze přesune potíže jinam. Jedná se 
o systematický problém, který si žádá systematická řešení. Za prvé, lidé se budou muset 
naučit, že není možné, aby všichni parkovali přímo pod svými okny. Za druhé, jedinou cestou 
je soubor provázaných opatření, která pomohou lidem změnit přístup k dopravě v klidu.  

 

Opatření 7: Rezidenční parkovací zóny 

Označení parkovací zóny zřejmě není nezbytné podrobně vysvětlovat vzhledem k blízkosti 
k Praze, kde je tento systém hojně využíván. Jedná se o nástroj snadné kontroly a organizace 
dopravy v klidu. Zóna vymezuje část vozovky (resp. část území), kde platí shodná pravidla 
a podmínky pro parkování. Skrze zóny je tak možné snadno nastavit cenovou politiku 
a způsob odbavení (placení parkování). Je tedy například možné označit oblasti s vyšší 
hustotou osídlení za parkovací zónu s určitými podmínkami a nastavit plošně cenu za 
parkování, případně podmínky pro zajištění parkování skrze rezidenční karty. 

Pro město Čelákovice se užití zón jeví jako vhodný krok vzhledem k distribuci vysoké 
zástavby ve městě. Vysoká zástavba se shlukuje ve městě ve dvou částech, které jsou si 
poměrně blízko. Zbytek města je pak zastavěn nižší rodinnou zástavbou. Je tak poměrně 
snadné vymezit zónu s jednotnou cenovou politikou, aniž by to mělo nepříznivý vliv na 
zbytek města bez zón.  

Určení zón však není jediným krokem. Společně s vymezením zón a určením cenové politiky 
se rovněž musí zajistit alternativa pro uživatele, kteří nechtějí za parkování platit a jsou 
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ochotní zvolit jinou alternativu (například odstavení vozidla v docházkové vzdálenosti od 
místa bydliště). Je tedy důležité kromě zón vymezit také plochy vhodné pro odstavování 
vozidel, realizaci parkovacích domů či podzemních garáží.  

Dále je nutné definovat podmínky pro usnadnění přístupu pro uživatele, kteří potřebují 
naložit či vyložit osoby či náklad v místě bydliště, ale neplatí si parkování. Pro tyto případy je 
nutné vytvořit adekvátní podmínky ve formě K+R zálivů (kiss and ride – pouze pro naložení 
a vyložení), viz obrázek 4.1.  

 

Obrázek 4.1: Záliv typu K+R – schéma 
 

Za účelem dodržování vhodného chování je nezbytná častá kontrola a tvrdé postihy 
(myšleno bez prominutí dle zákona). Stačí začít s několika málo zálivy, které budou skutečně 
velmi často kontrolovány. Dohled může být kamerou případně přes parkovací hodiny za 
čelním sklem atd. Doporučeným řešením nevhodného stání je odtah vozidla, nikoliv pouze 
pokuta nebo botička.  

Vymezení zón je uvedeno na obrázku níže (Obrázek 4.2). Jednalo by se o dva typy zón. 
Rezidenční zóna a centrum. Podmínky by se měly mírně lišit. V obou zónách (jak vyplývá 
z průzkumů dopravy v klidu) je odlišný režim parkování. Podmínky by se tomu tedy měly 
přizpůsobit. Cenová politika je řešena v rámci příslušného opatření (Opatření 9: Cenová 
politika). Rozdělení na dva typy zón však může být čistě formálního rázu. Není nezbytné 
barevné rozlišení. Může být užito pouze jedné barvy (nejvhodnější se jeví modrá – 
analogicky jako v Praze). Při realizaci zón je možné na základě zkušebního provozu rozsah 
zón dynamicky upravit.  
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Obrázek 4.2: Vymezení parkovacích zón 
 

Opatření 8: Odstavná a záchytná parkoviště 

Odstavná parkoviště jsou pro rezidenty, aby měli kam odstavit své vozy při dlouhodobém 
stání. Sběrná parkoviště jsou pro dojíždějící, aby měli kde dlouhodobě zaparkovat při 
dojížďce do města (tato parkoviště by měla navazovat na MHD). Možné lokality pro zřízení 
odstavných parkovišť byly doplněny na obrázku níže (obrázek 4.3). Síť odstavných parkovišť 
není snadné vytvořit v případech, kdy má město již omezené možnosti – nedostatek 
vhodných pozemků. Mnohdy je nutné složitější řešení při komunikaci s vlastníky pozemků.  

Záchytná (resp. sběrná) parkoviště na území Čelákovic by bylo vhodné zřídit v blízkosti 
významných dopravních uzlů (například železniční stanice), která by v ideálním případě byla 
zdarma, aby byli návštěvníci motivováni zanechat své automobily na okrajích města mimo 
sídliště a dále pokračovali MHD, čímž by uvolnili parkovací místa nejen v centru, ale 
i v rezidenčních oblastech. Sběrná parkoviště mohou být v ojedinělých případech shodná 
s odstavnými parkovišti i přes rozdíl v jejich funkci.  

Odstavná parkoviště je poté možné osadit technologií monitorující obsazenost a vytvořit 
s využitím vhodného způsobu navigace (proměnlivé dopravní značení, mobilní aplikace 
atd.) tzv. hromadnou virtuální garáž. Obsazenost je možné monitorovat například 
kamerovými branami při tzv. parkování za závorou propojenými s kamerovým dohledem 
celého parkoviště pro neintruzivní identifikaci uživatelů. Možnosti využití kamerových 
systémů jsou i v rámci tzv. on-street parkování, takový přístup je však náročnější. Vhodné je 
proto začít parkovišti off-street s definovaným vjezdem a výjezdem.  
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Obrázek 4.3: Možné lokality pro odstavná parkoviště 
 

Opatření 9: Cenová politika 

Cenová politika představuje návrh cen, za jaké může být umožněno parkování ve městě, 
v případě, kdy parkování není zdarma. Ceny za parkování se mohou lišit v závislosti na 
lokalitě (např. typ zástavby nebo vzdálenost od centra města) nebo způsobu platby (např. 
předplacená parkovací karta, jednorázový lístek z parkovacích automatů, SMS či v ideálním 
případě přes mobilní aplikaci) a na délce doby stání. V některých oblastech (např. centrum) 
je možné zavést dynamické ceny parkovného, kdy by cena za parkování postupně vzrůstala 
v závislosti na délce doby trvání stání vozidla, čímž by bylo podpořeno krátkodobé 
parkování. Cenu je možné nadále nastavit v závislosti na umístění ve vztahu k centru, resp. 
dle obrátkovosti či využitelnosti. Město může rovněž zvážit variantu změny ceny v závislosti 
na dni v týdnu, denní době či obsazenosti parkoviště. Zde je však riziko, že se stane systém 
platby za parkování pro uživatele nesrozumitelný, zpracovatelský tým tuto poslední možnost 
spíše nedoporučuje – bylo by nutné ji velmi dobře odkomunikovat. Cílem je nejen motivovat 
občany ke správnému dopravnímu chování, ale rovněž je možné nastavit adekvátní finanční 
reciprocitu z veřejného prostoru. V současné době jsou parkoviště zjednodušeně ztrátou 
veřejných zdrojů. Je možné vytvořit politiky, která využívá parkování v centru k financování 
následných investic.  

V rámci cenové politiky byl navržen následující doporučený orientační ceník parkování, 
který je podpořen zkušeností z jiných měst na území České republiky. V níže uvedené 
tabulce (tabulka 4.3) je uvedena vhodná minimální hodnota dílčích režimů parkování. Je 
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vhodné, aby se k níže uvedeným cenám město postupně blížilo (s přihlédnutím k současné 
situaci v rámci dopravy v klidu ve městě). Je rovněž nutné překonat obavy ze zvyšování cen 
– dovolujeme si příklad z minulého století (obrázek 4.4) vlivu zavedení placeného stání 
a násobení ceny.  

Tabulka 4.3: Cenová politika – ceník 
  Centrum Rezidenční oblasti 

Krátkodobé 
parkování 

1. hodina 10 Kč/hod 5 Kč/hod 

Každá další 
hodina 

30 Kč/hod 10 Kč/hod 

Dlouhodobé 
parkování (karty) 

1. auto 1 500 Kč/rok 500 Kč/rok 

Každé další auto 15 000 Kč/rok 5 000 Kč/rok 

Odstavné parkování Hlídané - 365 Kč/rok 

Volné - 0 Kč/rok 

 

 

 

Obrázek 4.4: Příklad z minulého století [23] 
 

Opatření 10: Digitalizace parkování a enforcement 

Vhodným komplexním efektivním řešením organizace a kontroly dopravy v klidu 
v Čelákovicích je vytvoření elektronického parkovacího systému schopného informovat 
a navádět řidiče na volná parkovací místa a shromažďovat data, s jejichž využitím by bylo 
možné např. předvídat potřebu volných míst k parkování. Dále by měl umožňovat placení 
parkovného bez nutnosti parkovacích automatů nejen pomocí předplacených parkovacích 
karet. Tento systém by měl být také schopen sám kontrolovat úhrady za platby a napojení 
i na jiné prvky mobility (garáže, nabíjecí stanice pro elektromobily a jiné).  Městská policie 
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by během pochůzek mohla pomocí mobilního telefonu (nebo tabletu) kontrolovat 
registrační značky automobilů a zjišťovat tak nejen skutečnost, zda řidič zaplatil za využití 
parkovacího místa, ale i zda vozidlo není např. kradené.  

Cílem je maximálně usnadnit uživatelům jejich odbavení, tím i urychlit celou záležitost.  

Přední zásadou pro maximalizaci využívání takového komplexního systému je především 
informovanost uživatelů o těchto možnostech.  

Samotné odbavení (myšleno placení) pak lze rozdělit do dvou kategorií:  

1. Parkovací lístek či kupón – zakoupitelný v parkovacím automatu, formou SMS nebo 
skrze mobilní aplikaci; 

2. Parkovací karta – zakoupitelná na městském úřadě. 

Každá kategorie musí být řešena trochu odlišně. Viz níže.  

Nejvhodnější cesta řešení parkování z technického pohledu je jednoznačně digitalizace 
parkování. Pod tímto pojmem si jednoduše můžeme představit změnu formy na digitální 
záznam. Z pohledu evidence oprávněné parkovací relace je změna z papírového dokladu 
na digitální záznam v příslušné databázi a ověření městskou policií opět ve formě digitálního 
zápisu v databázi. Z pohledu úhrady se jedná o rozšíření možnosti platby čistě 
o bezhotovostní platební kanály – ať již platba kartou v parkovacím automatu (kontaktní 
i bezkontaktní), tak zejména mobilní platby. Identifikátorem je RZ vozu, což znamená velmi 
snadno dokumentovatelné a nezaměnitelné médium. 

Laicky řečeno, na parkovišti již nedostanete lístek za stěrač nebo přední okno, ale záznam 
v databázi s informací, že daná RZ vozu má oprávnění parkovat v příslušné zóně v daný čas, 
je dostatečně průkazným. Pokud tedy například bude stát zaparkované vozidlo před 
domem na parkovišti, které spadá do vymezené zóny, musí mít zároveň zaplacené toto 
parkování. Systém pak jednoduše spáruje dobu zaplaceného parkování a lokalitu, kde byl 
identifikován vůz. Vše probíhá automaticky.  

Výsledkem digitalizace není jen zvýšení komfortu pro řidiče (pohodlnější forma úhrady), ale 
zejména důležitá data o stavu a trendech využití parkovacích míst, což umožní městu lepší 
organizaci dopravy ve městě. 

Na trhu jsou různá řešení digitalizace parkování, nejčastější forma je řešení „vše v jednom“ 
od jednoho dodavatele s tím, že je nemožné nebo obtížné integrovat další prvky 
parkovacího systému třetích stran. Nejvýhodnější a námi doporučované řešení je formou 
otevřené platformy, kdy si město sice může vybrat různé komponenty různých dodavatelů 
s tím, že otevřená platforma poskytuje celkovou integraci a spolehlivost celého řešení.   

Jako příklad z praxe uvádíme otevřenou platformu MPLA, která je z hlediska využití 
mobilních plateb absolutní jedničkou na českém trhu a stala se obecným standardem. 
Výhodou této platformy je nejvyšší počet platebních kanálů (včetně palivových karet CCS, 
Shell, atd.), nejsnazší integrace do systémů třetích stran (např. Mapy.cz, atd.) a nízké náklady 
pro město. Navíc jako jediná je integrována také do prostředí autovýrobců. Viz obrázek 4.5.  
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Obrázek 4.5: Systém MPLA 
 

V dnešní době je již kontrola, zda se za sklem nachází platný parkovací lístek, považována 
za neoptimální řešení. Celou záležitost je možné výrazně zjednodušit. V jiných městech ČR 
i světa se již osvědčily systémy kontroly placení pomocí čtení RZ vozidla (ať už kamerou 
z projíždějícího kontrolního vozidla jako např. v Praze nebo finančně méně náročnou 
variantou chytrých aplikací v mobilních telefonech strážníků, kteří mohou celou kontrolu 
mnohonásobně zefektivnit a zrychlit). Rozhodne-li se město pro takový komplexní a ucelený 
nástroj, musí splňovat určitá kritéria, aby bylo zamezeno neuváženému plýtvání veřejných 
zdrojů a neoptimálnímu částečnému řešení.  

V případě volby zastřešujícího systému doporučuje zpracovatelský tým následující: 

- Systém bude provázaný s odbavováním (platební brány) a naváděním uživatelů 
(navigace) nebo to bude umožňovat; 

- Systém bude možné zahrnout do jiných aplikací – městská aplikace aj. (tzv. 
opensource) a bude umožňovat zapojení jiných aplikací a řešení; 

- Město bude vlastníkem všech dat; 
- Může pomáhat k evidenci i dalších přestupků, než je nezaplacení parkovného – 

například nelegální parkování (nikoliv kontrola, ale souhrnná evidence); 
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- Možné rozšíření do budoucna – systém by měl být otevřený (např. zahrnutí využití 
centrálního kamerového systému aj.); 

- Klíčovou vlastností v rámci enforcementu bude pochopitelně rychlá kontrola placení 
při zaevidování RZ vozidla a zpětná vazba k uživateli – pokuta.  

V případě automatizovaných systémů bývá správce sytému administrativně tak zahlcen, že 
řidičům chodí pokuty s několikaměsíčním odstupem (zkušenost z větších měst – nemusí 
nutně platit pro Čelákovice). Násobná pokuta je pak dosti demotivující, zvláště pokud si řidič 
neuvědomoval, že se přestupku dopouští. Je proto vhodné v případě nedostatečných 
kapacit přestoupit k redukci pokut pouze na jednu na stejném místě za určité období atd. 
Je nezbytné počítat s určitým časovým obdobím „učení se“ s takovým systémem, kdy bude 
město hledat nejfunkčnější model, který je optimální pro dané území. Město Čelákovice by 
se mělo k záležitosti stavět flexibilně, poučit se z případných chyb a systém optimalizovat.  

Opatření 11: Řešení dílčích nedostatků 

Z konzultací s městem a terénního průzkumu vychází, že existují dílčí nedostatky typu 
nesprávného dopravního značení či drobných nesrovnalostí v záměru režimu dopravy 
a užívání parkovacích ploch. Za takovým účelem je vhodné zhotovit tzv. pasport parkovacích 
ploch a dopravního značení – ideálně ve formátech kompatibilními se systémy GIS pro 
snadné řešení změn atd.  
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SC 3: Optimalizace veřejné hromadné dopravy 
a obsluhy území 

Absence poptávky vždy nemusí znamenat, že by se nemělo investovat do kvality a navyšovat 
kapacity, resp. optimalizovat obsluhu 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. 

Opatření 12: Revize rozmístění autobusových zastávek 

Na území města Čelákovice doporučujeme zachovat stávající počet zastávek veřejné 
dopravy, aby bylo zachováno kvalitní plošné pokrytí území a zároveň i velmi dobrá 
dostupnost významných objektů. Zároveň však doporučujeme určitou revizi jejich 
rozmístění na území města, aby došlo k lepšímu pokrytí dvou lokalit, které se nacházejí 
v nadlimitní vzdálenosti k nejbližší zastávce a zároveň aby došlo k většímu využití všech 
zastávek ve městě. Navrhujeme proto zrušení dvou stávajících zastávek, zřízení dvou nových 
zastávek a přemístění jedné zastávky. 

RUŠENÉ ZASTÁVKY 

TOS 

Jedná se o dvojici zastávek ve Stankovského ulici. Zastávka ve směru do centra je využívána 
velmi zřídka pouze vybranými spoji linky 427 v pracovní dny. V nepracovní dny není zastávka 
využívána. Zastávka ve směru z centra není využívána v současnosti pro žádný spoj veřejné 
dopravy. Z analýzy pokrytí území vyplynulo, že v současné době i v nepracovní dny, kdy není 
zastávka využívána, je její obvod v souvisle zastavěném území pokryt sousedními 
zastávkami Náměstí, Rumunská a V Prokopě v docházkové vzdálenosti maximálně do 10 
minut. Zastávka se nenachází na tranzitní stopě žádné linky, její zrušení bude tedy mít za 
následek úsporu dopravních výkonů. 

Kovohutě 

Jedná se o zastávku v Křižíkově ulici v místní části Jiřina poblíž železniční zastávky 
Čelákovice–Jiřina. Stejně jako v případě zastávky TOS i tato zastávka je využívána pouze 
vybranými autobusovými spoji v pracovní dny. Jedná se o linku č. 655, která pro obsluhu 
této zastávky musí vykonat poměrně dlouhý závlek, což má za následek prodloužení jízdní 
doby v tranzitním směru. Zrušení této zastávky bude mít za následek ještě vyšší úsporu 
dopravních výkonů než v případě zastávky TOS. Stejně jako v případě zastávky TOS 
vyplynulo z analýzy pokrytí území, že v současné době i v nepracovní dny, kdy není zastávka 
využívána, je její obvod pokryt sousedními zastávkami Čelákovice-Jiřina, U Hájku a Jiřinská 
v docházkové vzdálenosti maximálně do 10 minut. Samotná zastávka včetně přilehlého 
průmyslového závodu se nachází v docházkové vzdálenosti železniční zastávky Čelákovice-
Jiřina maximálně do 5 minut. 
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NOVĚ NAVRŽENÉ ZASTÁVKY 

Pod Přerovskou cestou 

Zastávka by měla být obousměrně umístěna v Rooseveltově ulici mez křižovatkami s ulicí 
Pod Přerovskou cestou a přístupovou komunikací ke hřbitovu. Zřízení této zastávky zlepší 
dostupnost severovýchodního cípu místní části Jiřina, která se dnes nachází mimo 
izochronu docházkové vzdálenosti maximálně do 10 minut ke dvěma nejbližším zastávkám 
(Čelákovice-Jiřina a U Hájku). Zastávka se nachází v tranzitním směru linek 427 a 443 
v navrhované úpravě tras. Zlepšení dopravní obsluhy severovýchodního cípu místní části 
Jiřina tak nebude negativně ovlivňovat jízdní doby obou linek v tranzitním směru. Zastávku 
lze provozovat v režimu „na znamení“. 

Hřbitov 

Zastávka by měla být umístěna v prostoru obratiště před severním vstupem do areálu 
hřbitova. Vzhledem k navrhovanému provozu pouze jedné linky, a tedy relativně nízké 
frekvenci dopravy, postačí jedno nástupiště pro oba směry jízdy. Dle navrhovaného 
linkového vedení by zastávku obsluhovala linka 427, která by ke hřbitovu zajížděla 
z Rooseveltovy ulice. Zastávka zlepší jednak dostupnost areálu hřbitova, který je sice v 
desetiminutové izochroně docházkové vzdálenosti k zastávce U Hájku, avšak vzhledem 
k předpokladu, že hřbitov je ve zvýšené míře navštěvován občany vyššího věku, je zkrácení 
docházkové vzdálenosti v zastávce VHD opodstatněné. Zároveň díky této zastávce dojde ke 
zlepšení dostupnosti VHD v lokalitě Na Požárech, která je dnes mimo desetiminutovou 
izochronu docházkové vzdálenosti k nejbližší zastávce U Hájku. Lokalita Na Požárech bude 
v dostupnosti do 10 minut k zastávce Hřbitov. 

PŘESUNUTÍ ZASTÁVKY 

Toušeňská 

Jedná se o stávající zastávku ve stejnojmenné ulici. V rámci zlepšení dopravní obsluhy 
nákupní zóny podél Toušeňské ulice, navrhujeme přesun zastávky přímo do nákupní zóny 
(viz obrázek 4.6). Zastávky v současné podobě nebudou v navrhovaném linkovém vedení 
využívány. V nové poloze vytvoří zastávky tzv. blokové obratiště, které bude využíváno všemi 
autobusovými linkami, které obsluhují Čelákovice. Dvě linky zde budou ukončeny, jedna 
linka bude tranzitní. 
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Obrázek 4.6: Přemístění zastávek Toušeňská – detail  
 

PŘESTUPNÍ UZLY 

Železniční stanice 

Železniční stanice Čelákovice spolu s autobusovými zastávkami v přednádražním prostoru 
v návrhu tvoří jediný centrální přestupní uzel na území města, v němž zastavují všechny linky 
VHD (vlakové i autobusové). Umístění stávajících zastávek je pro navrhované linkové vedení 
použitelné. Skrze přestupní uzel bude projíždět po Masarykově ulici v severojižním směru 
linka 655, která bude využívat zastávku na západní straně ulice pro směr Záluží, zastávku na 
východní straně ulice pro směr do centra. Další dvě autobusové linky (v návrhu 427 a 443) 
budou k železniční stanici vedeny obousměrným závlekem od křižovatky se Sedláčkovou 
ulicí. Je proto potřeba zajistit možnost otáčení autobusů jižně od obou zastávek přes 
současné parkoviště. Zastávku na západní straně ulice mohou linky využívat pro směr 
Jiřinská, zastávku na východní straně ulice stejně jako linka 655 pro směr do centra. V rámci 
případné rekonstrukce přednádražního prostoru by bylo výhodné tento koncipovat jako 
multimodální přestupní uzel (MPU) se záchytnými parkovišti P+R, K+R i odstavnými 
možnostmi pro jízdní kola B+R (již možné skrze cyklistickou věž). Vhodným doplňkem 
takového MPU jsou služby sdílené mobility carsharing, sdílená mikromobilita. 
Doporučujeme též v případě rekonstrukce přednádražního prostoru zřídit alespoň dvě 
samostatná manipulační stání pro kloubové autobusy spojů ukončených od severu 
v zastávce Železniční stanice. 
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Železniční zastávka Jiřina 

Uvažovaný přestupní uzel VHD u železniční zastávky Čelákovice-Jiřina zřizovat 
nedoporučujeme. Přestupní možnosti mezi vlakovými a autobusovými spoji zde nenabízejí 
rozšířené možnosti oproti centrálnímu uzlu u železniční stanice, naopak zde není možné 
přestoupit na všechny linky S (do zastávky nejsou vedeny linky směr Neratovice a Mochov). 
Duplicitní vedení linek přes oba přestupní uzly není výhodné, neboť síť místních komunikací 
neumožňuje průjezdné vedení trasy přes zastávku Čelákovice-Jiřina. Linka nebo linky 
k tomuto přestupnímu uzlu by musely být vedeny závlekem (podobně jako je dnes vedena 
linka 655 do zastávky Kovohutě), což by mělo negativní vliv na jízdní doby v tranzitním 
směru (došlo by k jejich prodloužení a tím ke snížení konkurenceschopnosti autobusových 
linek vůči IAD) a také na zvýšení provozních nákladů autobusových linek. Vedení linek do 
tohoto zamýšleného přestupního uzlu závlekem namísto závleku k železniční stanici by 
vedlo ke zrušení centrálního přestupního uzlu, čímž by se zpřetrhaly některé potenciální 
přestupní vazby a došlo by ke snížení synergického efektu systému VHD nejen na území 
města, ale i v okolním mikroregionu. Ani z hlediska cestovní rychlosti při přestupu na vlak 
by vedení autobusů k zastávce Čelákovice-Jiřina neznamenalo přínos. Dominantní 
přestupní vazba je na spoje ve směru Praha. Tento přestup by se tak na rozdíl od vedení 
linek k železniční stanici konal úvratí, což by opět prodloužilo cestovní doby cestujících. 
V neposlední řadě je třeba konstatovat, že lokalita v obvodu dnešní zastávky Kovohutě, 
včetně přilehlého průmyslového závodu, je dostatečně obsloužena právě železniční 
zastávkou Čelákovice-Jiřina a není proto z hlediska dostupnosti nutné k její obsluze použít 
speciální autobusovou linku. Vzhledem k centrálnímu přestupnímu uzlu u železniční stanice 
bude zde možné využít přestup na návazné autobusové spoje. Tento koncept v důsledku 
povede k celkovému zkrácení průměrné cestovní doby obyvatel Čelákovic i okolních obcí 
na trase návazných autobusových linek č. 427, 443 a 655.  

 

Opatření 13: Změny názvu zastávek 

Pro zjednodušení orientace cestujících v systému VHD na území Čelákovic navrhujeme 
změnit názvy vybraných zastávek tak, aby vystihovaly místní názvy nebo názvy významných 
objektů, u nichž se nacházejí. Zastávky, stanice a docházková vzdálenost jsou znázorněny na 
obrázcích níže (obrázek 4.7, obrázek 4.8).  

Čelákovice, zastávka 

Jedná se o zastávku na železniční trati 074 Čelákovice – Neratovice. Navrhujeme změnu 
názvu na Čelákovice - V Prokopě. Odůvodnění: 

• Původní název zastávky nevypovídá nic o její lokalizaci. 

• V Prokopě je místní název lokality v okolí zastávky. 

• Na území Čelákovic se nacházejí dvě železniční zastávky, přičemž druhá již 
v současnosti nese místní název Čelákovice-Jiřina. Změna názvu tedy sjednotí 
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princip pojmenování železničních zastávek na území Čelákovic a jednoznačně je 
lokalizuje. 

• Přímo u železniční zastávky se nachází autobusová zastávka s názvem Čelákovice, 
V Prokopě. Dojde tedy ke sjednocení názvu zastávky pro oba druhy dopravy. 

Čelákovice, Toušeňská 

Jedná se o autobusovou zastávku, kterou navrhujeme přemístit z Toušeňské ulice do areálu 
přilehlého nákupního centra. Navrhujeme změnu názvu na Čelákovice, Nákupní zóna 
Toušeňská. Odůvodnění: 

• Zastávka bude sloužit primárně k dopravní obsluze nákupní zóny. 

• Zastávka bude pro dvě ze tří navrhovaných linek konečná a její název se tudíž objeví 
v cílové orientaci vozidel. Takto výraznou informaci o tom, že linka směřuje do 
nákupní zóny považujeme za informační přidanou hodnotu pro cestující. 

Čelákovice, náměstí 

Jedná se o zastávky na centrálním náměstí 5. května. Navrhujeme změnu názvu na 
Čelákovice, Náměstí 5. května. Odůvodnění: 

• Nejedná se o jediné náměstí na území města. 
• Nový název přesněji vystihne polohu velmi důležité zastávky (například linka 427 je 

vedena na území města jak přes náměstí 5. května, tak i přes Mírové náměstí). 

Čelákovice, rozcestí Sedlčánky 

Jedná se o autobusovou zastávku u křižovatky Čelákovské a Zábranské ulice. Navrhujeme 
změnu názvu na Čelákovice, Císařská Kuchyně. Odůvodnění: 

• Přilehlá místní část je dopravní značkou označena názvem Císařská Kuchyně. Tato 
dopravní značka se nachází v bezprostřední blízkosti zastávky. 

• Tato zastávka je jediná, která místní část Císařská Kuchyně obsluhuje. 

• Název rozcestí Sedlčánky není kromě názvu zastávky žádným konkrétním místním 
názvem. 

• Po místní části Sedlčánky je pojmenována jiná zastávka. 

• Názvy zastávek Čelákovice, Sedlčánky a Čelákovice, rozcestí Sedlčánky jsou 
podobné, může snáze dojít k jejich záměně, než v případě názvů Sedlčánky 
a Císařská Kuchyně. 
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Obrázek 4.7: Rozmístění zastávek VHD 
 

 
Obrázek 4.8: Docházková vzdálenost od zastávek VHD 
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Opatření 14: Změny směrové a časové koordinace linek 

Návrh úpravy směrové a časové koordinace linek na území Čelákovic má za cíl odstranit 
některé nedostatky, které byly zjištěny v analytické části. Schéma linkového vedení je 
znázorněno na obrázku níže (obrázek 4.9).  

Obecně jsou v návrhu akcentovány tyto zásady: 

• Úprava linkového vedení autobusů je koncipována tak, aby mohly zůstat zachovány 
všechny směry mimo území Čelákovic, pro jejichž úpravy nemá město kompetenci. 

• Na území města vznikne centrální přestupní bod (CPB) Čelákovice, Železniční 
stanice. Zde budou zastavovat všechny autobusové i všechny vlakové spoje. 

• Důraz je kladen na pravidelnost intervalů, a to jak linkových, tak i souhrnných. 

• Všechny autobusové spoje budou v CPB navazovat na vlakové spoje. 

• Souběžné vedení vlaků a autobusů v relacích Čelákovice – Brandýs nad Labem 
a Čelákovice – Mochov bude časově koordinováno tak, aby se rozprostřela poptávka 
do obou druhů dopravy. 

• Návrh respektuje úpravy v rozmístění zastávek za účelem lepší plošné dostupnosti 
VHD i lepší dopravní obsluhy některých významných objektů. 

• Všechny spoje směřující do společných cílů zastavují ve společných zastávkách 
u společných nástupišť. 

Jedním z konkrétních cílů úpravy linkového vedení bylo zlepšení dopravní obsluhy nákupní 
zóny u Toušeňské ulice. Návrh dopravní obsluhy nákupní zóny má následující parametry: 

• Všechny spoje všech linek jsou vedeny přes nákupní zónu. 
• Zastávky jsou umístěny přímo v areálu nákupní zóny pro co největší zkrácení 

docházkových vzdáleností. 

• Poptávka po přepravě k nákupní zóně a k železniční stanici ze zastávek Rumunská 
a Náměstí 5. května je rozdělena tak, aby nedocházelo k její kumulaci. 

Rozdělení poptávky po přepravě mezi vlaky a autobusy v souběžných relacích (linky S23 
a 655 v relaci Čelákovice – Brandýs nad Labem a linky S24 a 427 v relaci Čelákovice – 
Mochov) je řešeno následujícím způsobem: 

• Obě linky v souběžných relacích jsou koordinovány systémem tzv. prokladů. To 
znamená, že jedou vždy v časových polohách, které se nikde v průběhu trasy 
nepřekrývají. 

• Docházkové vzdálenosti k železničním zastávkám jsou delší, než k zastávkám 
autobusovým (autobusy obsluhují centrum obcí a mezizastávkové vzdálenosti jsou 
kratší). To musí být kompenzováno tím, že jízdní doby vlakových linek budou vždy 
kratší než souběžných linek autobusových. Součet jízdní doby vlakem a 
docházkového času mezi železniční a autobusovou zastávkou musí být kratší než 
jízdní doba autobusové linky. 



  

144 
 

KONCEPCE MOBILITY MĚSTA ČELÁKOVICE 

Finální verze 30. 11. 2020 

Linkové vedení autobusů 

427 Čelákovice, Nákupní zóna Toušeňská – Čelákovice, Rumunská – Čelákovice, Náměstí 5. 
května – Čelákovice, Železniční stanice – Čelákovice, Jiřinská – Čelákovice, U Hájku – 
Čelákovice, Hřbitov – Čelákovice, Pod Přerovskou cestou – Čelákovice, Sedlčánky – Mochov 
- Vykáň - Kounice – Černíky - … - Český Brod, Železniční stanice (– Kouřim) 

Linka je sloučena s linkou 662. V navrhované úpravě linkového vedení by linky 427 a 662 
měly na území Čelákovic shodnou trasu a rozdíl mezi trasami obou linek by tak tvořil jediný 
mezizastávkový úsek Černíky – Kounice na trase linky 427. Vzhledem k nízké frekvenci spojů 
obou linek (zejména současné linky 427) a drobnému rozdílu v trasách doporučujeme 
v rámci zjednodušení obě linky sloučit. Sloučení je možno řešit dvěma způsoby: 

1. Vytvořením větvené linky. Současné spoje linky 427 pojedou jako dosud ze zastávky 
Černíky do zastávky Kounice, kde budou ukončeny. Současné spoje linky 662 
pojedou jako dosud ze zastávky Černíky směr Český Brod, případně Kouřim. 

2. Vytvořením vícepásmové linky vedením sloučené 427 mezi zastávkami Vykáň a 
Černíky přes zastávku Kounice. Současné spoje linky 427 by v zastávce Kounice byly 
ukončeny a spoje současné linky 662 by pokračovaly do zastávky Černíky a dále směr 
Český Brod, případně Kouřim. Tato varianta je použita výše v seznamu zastávek linky. 

Pro označení sloučené linky bylo vybráno číslo 427 z toho důvodu, že na území Čelákovic 
více odpovídá trase původní linky 427 než 662 a zároveň představuje shodnou stovkovou 
číselnou řadu jako linka 443, která zajišťuje provoz souběžně s navrženou linkou 427 
v podstatné části trasy na území Čelákovic. Pokud by z nějakého důvodu koordinátor IDSK 
nebyl ochoten sloučit obě linky do jedné, lze samozřejmě dále provozovat souběžně linky 
427 a 662 ve shodné trase na území Čelákovic. 

Trasa linky v úseku Čelákovice, Železniční stanice – Mochov zajistí kromě obsluhy hřbitova a 
místní části Sedlčánky také podmínky pro zavedení pravidelnějšího intervalu a pro 
rovnoměrnější rozdělení poptávky mezi linky 427 a S24 (viz odstavec výše o rozdělení 
poptávky). 

443 Čelákovice, Nákupní zóna Toušeňská – Čelákovice, Rumunská – Čelákovice, Náměstí 5. 
května – Čelákovice, Železniční stanice – Čelákovice, Jiřinská – Čelákovice, U Hájku – 
Čelákovice, Pod Přerovskou cestou – Čelákovice, Císařská Kuchyně – Přerov nad Labem, U 
Skanzenu - … - Nymburk, Hlavní nádraží 

Změna trasy v úseku Nákupní zóna Toušeňská – Železniční stanice zajistí spolu s linkami 427 
a 655 spojení všech zastávek na území města s nákupní zónou a zároveň i jejich spojení jak 
s centrem města, tak i s centrálním přestupním uzlem u železniční stanice.  

655 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Nádraží - … - Lázně Toušeň – Čelákovice, V Prokopě 
– Čelákovice, Nákupní zóna Toušeňská – Čelákovice, Rumunská – Čelákovice, Náměstí 5. 
května – Čelákovice, Železniční stanice – Čelákovice, Záluží, Cihelna – Čelákovice, Záluží - … 
- Nehvizdy - … - Úvaly, Železniční stanice 

Vzhledem ke změně umístění současné zastávky Toušeňská bude moci linka mezi 
zastávkami V Prokopě a Rumunská obsloužit nákupní zónu. Zrušení závleku k zastávce 
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Kovohutě povede k zefektivnění provozu linky (viz vysvětlení v kapitole Opatření 1 – Revize 
rozmístění autobusových zastávek). Vybrané spoje i nadále mohou být ukončeny ve směru 
od Brandýsa nad Labem v zastávce Železniční stanice. 

 

Obrázek 4.9: Návrh linkového vedení VHD 
 

V případě, že by bylo projednání zrušení zastávky Kovohutě i přesto, že její obvod je v krátké 
docházkové vzdálenosti k železniční zastávce Čelákovice-Jiřina, problematické, 
doporučujeme do této zastávky namísto vedení vybraných spojů linky 655 vedení vybraných 
spojů linky 443 z následujících důvodů: 

1. Závlek linky 443 nebude tak dlouhý, jako závlek linky 655, díky čemuž bude finančně 
méně nákladný. 

2. Kratší závlek bude znamenat menší časové ztráty tranzitních cestujících na lince 
(neprodlouží o tolik jízdní dobu linky). 

3. Cestující přestupující na vlakové linky S2, S9 a S22 budou moci využít přestup 
v zastávce Kovohutě s krátkou docházkovou vzdáleností k zastávce Čelákovice-Jiřina 
a nebudou tak muset absolvovat autobusem úsek Kovohutě – Železniční stanice, 
čímž se jim opět částečně kompenzuje zdržení vzniklé obsluhou zastávky Kovohutě. 

4. Změna trasy linky 443 v centrální části Čelákovic směrově částečně nahradí linku 655. 
Linka 443 zajistí stejně jako současná linka 655 spojení zastávky Kovohutě se 
zastávkami Jiřinská, Železniční stanice, Náměstí 5. května a Rumunská. 
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Jako výhodnější variantu ovšem doporučujeme zrušení závleku do zastávky Kovohutě 
a ponechání místní obsluhy pouze železniční zastávkou Čelákovice-Jiřina. 

 

Časová koordinace 

Časová koordinace linek by měla být řešena v souladu s následujícími zásadami: 

• Časové polohy autobusových linek by měly být přizpůsobeny vlakovým linkám, 
jejichž koordinační schéma by mělo být v rámci PID upřednostněno. 

• Všechny autobusové linky by měly mít taktový provoz v základním intervalu 60 minut 
(linka č. 655 s vloženými spoji v přepravních špičkách pracovních dnů v úseku 
Čelákovice – Brandýs nad Labem a špičkovým intervalem 30 minut v tomto úseku). 

• Všechny spoje autobusových linek by měly v centrálním uzlu u železniční stanice 
obousměrně navazovat na vlakové spoje. 

o Spoje linek 427 a 443 by měly navazovat obousměrně na vlakové spoje od 
Prahy a zároveň by na ně měly navazovat vlakové spoje směr Praha. 

o Spoje linky 655 by měly prioritně obousměrně navazovat na vlakové spoje od 
Lysé nad Labem a zároveň by na ně měly navazovat vlakové spoje směr Lysá 
nad Labem. 

• Linky 427 a 443 by měly mít časové polohy ve společném úseku ve vzájemném 
prokladu. 

• Časové polohy linek S23 a 655 v relaci Čelákovice – Brandýs nad Labem, stejně jako 
časové polohy linek S24 a 427 v relaci Čelákovice – Mochov, se vzájemně 
nepřekrývají. 

Praktický příklad možné časové koordinace 

V rámci centrálního přestupního uzlu Čelákovice, Železniční stanice uvádíme příklad 
možného řešení návaznosti jednotlivých linek. Časové polohy vlakových linek S2, S9, S22 
a S23 tvoří výchozí hodnoty pro časovou koordinaci ostatních návazných linek. 

Linka 427 

• Odjezd směr Nákupní zóna Toušeňská v hodinovém taktu v časové poloze XX:57. 
Spoj navazuje na linku S22 od Prahy a zároveň na spoj navazuje linka S22 směr Praha. 

• Odjezd směr Český Brod v hodinovém taktu v časové poloze XX:27. Spoj navazuje 
na linku S2 od Prahy a zároveň na spoj navazuje linka S2 směr Praha. 

Linka 443 

• Odjezd směr nákupní zóna Toušeňská v hodinovém taktu v časové poloze XX:27. 
Spoj navazuje na linku S2 od Prahy a zároveň na spoj navazuje linka S2 směr Praha. 

• Odjezd směr Nymburk v hodinovém taktu v časové poloze XX:57. Spoj navazuje na 
linku S22 od Prahy a zároveň na spoj navazuje linka S22 směr Praha a S24 směr 
Mochov. 
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Linka 655 

• Odjezd v hodinovém taktu směr Brandýs nad Labem v časové poloze XX:12. Spoj 
navazuje na linku S22 od Lysé nad Labem a zároveň na spoj navazuje linka S2 směr 
Lysá nad Labem. V přepravních špičkách pracovních dnů jsou provozovány posilové 
spoje v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem s odjezdem v časové poloze XX:42. 

• Odjezd v hodinovém taktu směr Úvaly v časové poloze XX:42. Spoj navazuje na linku 
S2 od Lysé nad Labem a zároveň na spoj navazuje linka S22 směr Lysá nad Labem. 
V přepravních špičkách pracovních dnů jsou provozovány posilové spoje v úseku 
Brandýs nad Labem – Čelákovice s příjezdem v časové poloze XX:12. 

Linka S24 

• Odjezd v omezeném rozsahu provozu v základním hodinovém taktu směr Mochov 
v časové poloze XX:06. Spoj navazuje na linku S22 od Lysé nad Labem a linku 443 
od Nákupní zóny Toušeňská. 

• Příjezd v omezeném rozsahu provozu v základním hodinovém taktu od Mochova 
v časové poloze XX:18. Na spoj navazuje linka S2 směr Lysá nad Labem a linka 443 
směr Nákupní zóna Toušeňská. 

Navržené časové polohy zajistí vhodný časový proklad linek S23 a 655 v souběžné relaci 
Čelákovice – Brandýs nad Labem a linek S24 a 427 v souběžné relaci Čelákovice – Mochov. 
Změna časových poloh však závisí na další časové koordinaci jednotlivých linek mimo 
území města Čelákovice, a proto je nutné koordinační schéma prověřit komplexněji dle 
modelu obou koordinátorů PID. 

Opatření 15: Preference VHD 

Na křižovatce Masarykova x U Podjezdu doporučujeme změnit přednost v jízdě. Hlavní 
silnici navrhujeme označit v přímém směru, tedy ve směru, kudy budou vedeny všechny 
autobusové linky. Tato úprava zrychlí průjezd vozidel VHD danou křižovatkou. 

Momentálně se jedná o koridor silnice II/245, resp. jejího průtahu městem, který definuje 
v tomto případě vedení hlavní komunikace. Změny přednosti jsou často problematickou 
záležitostí vzhledem k tomu, že řidiči jezdí po paměti. Úprava přednosti s sebou tedy nese 
potenciální riziko zvýšení rizika nehod. Vedení hlavní komunikace v přímém směru (tedy 
nikoliv zalomeně jako je tomu na předmětné křižovatce doposud) je však výrazně 
bezpečnější variantou. V předmětné lokalitě je zároveň problém s rozhledy. Změna vedení 
hlavní komunikace se jeví jako bezpečná v případě, že bude spojena s výstavbou obchvatu.  

Dalším způsobem preference VHD může být aplikace telematických prvků (například 
v řadičích světelných signalizačních zařízení) na křižovatkách či realizace/rozšíření 
informačních systémů (jako je nyní u železniční stanice), přičemž takové prvky je vhodné 
aplikovat primárně na nejvytíženějších koridorech.  
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Opatření 16: Řešení kapacitních problémů v relaci Čelákovice – 
Praha 

V ranní přepravní špičce pracovních dnů dochází dle dostupných přepravních průzkumů 
provedených před začátkem pandemie Covid-19 k překračování maximální obsaditelnosti 
vlakových spojů ve směru Praha, zejména na lince S2, která není posílena vloženými spoji 
linky S9. Řešení tohoto problému je možné následujícími způsoby: 

1. Navýšením frekvence vlakových spojů a posílením linky S2 zkrácením intervalu 
stejným způsobem, jako u linky S22. Toto řešení naráží na problém s kapacitou 
železniční trati 232 v úseku Čelákovice – Praha i s nedostatkem vlakových jednotek 
City Elefant. 

2. Navýšením přepravní kapacity spojů linky S2 provozem jednotek City Elefant ve 
trojici. Toto opatření opět naráží na problém nedostatku vlakových jednotek City 
Elefant spolu s nedostatečnou délkou některých nástupišť na trase linky S2. 

3. Změna časových poloh autobusových spojů, na něž navazuje linka S2 tak, aby v ranní 
přepravní špičce na ně navazovala linka S9. Toto řešení závisí na možnostech časové 
koordinace dotčených linek v dalších přestupních uzlech. 

4. Zavedením autobusové linky v relaci Čelákovice – Praha. Nabízejí se dvě varianty: 
a. Nahrazení vložených spojů linky 655 přímou linkou v trase Čelákovice, 

Železniční stanice – Brandýs nad Labem – Praha, Letňany. V úseku Brandýs 
nad Labem – Praha, Letňany by linka mohla převzít některé spoje linky 375.  

b. Zavedení nové linky Čelákovice – Praha, Černý Most po silnici II/611. 

Ani v jedné variantě bodu č. 4 by samotná jízdní doba autobusové linky nemohla konkurovat 
jízdní době vlakových linek. Toto řešení by mohlo fungovat jako dočasné do vyřešení 
kapacitních problémů na železnici a mohlo by být využitelné pro specifickou část cestujících, 
kteří mají cíle na území Prahy v oblastech, kterými by byla případná linka vedena a které 
nejsou na trase vlakových linek. Zároveň by se jednalo o skupinu potenciálních cestujících, 
kteří by v Čelákovicích měli k nejbližší zastávce této autobusové linky kratší docházkovou 
vzdálenost než k železniční stanici. Vhodná časová poloha odjezdu této linky ze zastávky 
Železniční stanice by byla cca v polovině intervalu mezi odjezdem spojů linek S22 a S2. 
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SC 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 dopravy 
a mnohé další. Základem pro adekvátní podporu aktivní mobility je spojená, srozumitelná 
a bezpečná infrastruktura v kombinaci s dostupnými službami a motivačními opatřeními. 
Aktivní mobilita má proto silnou vazbu na bezpečnost dopravy. 

Většina lidských aktivit se dnes stále více odehrává mimo domov. Vypadá to, že vzdálenosti 
do cíle nejsou žádnou překážkou. Nicméně všude je možno konstatovat, že většina 
uskutečňovaných cest se odehrává na krátkou vzdálenost. Valná většina cest se koná v rámci 
jednoho města nebo obce takovým způsobem, že 60 % až 90 % cest nepřekročí vzdálenost 
do 6 nebo 7 km. V mnoha obcích jsou chůze a cyklistika nejpoužívanějšími druhy dopravy. 
Tento fakt je pravdivý nyní, ale lze předpokládat jeho platnost i do daleké budoucnosti. 

Nutností je proto projektování takové dopravní infrastruktury, aby byly konflikty mezi cyklisty 
a ostatními účastníky provozu minimalizovány. V závislosti na dané situaci to předpokládá 
například vzájemné oddělení různých druhů doprav nebo regulaci rychlosti automobilové 
dopravy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vyhledávání možností pro nezávislou 
mobilitu dětí na jízdních kolech např. při dojížďce do škol.  

Výstavba cyklistických tras bez širších dopravních návazností by měla být výjimečná 
a důkladně zdůvodněná. Ojedinělý úsek cyklistické trasy nemusí také být vždy na škodu, 
pokud jde z určitých důvodů o žádoucí lokální segregaci dopravy. V praxi se uplatňuje např. 
na nebezpečných místech či úsecích jinak třeba bezpečných komunikací. 

Aby cyklistická infrastruktura vedla k růstu využití jízdního kola a byla využívána, musí být 
souvislá, přímá, atraktivní, bezpečná a komfortní. 

Opatření vedoucí k vytvoření souvislé sítě komunikací pro cyklistickou dopravu musí 
obsahovat integraci cyklistické a veřejné dopravy. 
Cyklistická infrastruktura segregovaná od ostatních druhů doprav je využívaná stávajícími 
cyklisty, pokud má alespoň stejně přímé spojení a je atraktivní a pokud šetří čas proti 
ostatním dopravním prostředkům. Velký význam mají proto krátká spojení jako například 
obousměrný provoz v jednosměrných ulicích nebo přístup pro cyklisty tam, kam má 
individuální automobilová doprava vjezd zakázán. Segregované trasy jsou rovněž vhodné 
tam, kde šetří čas a vyhýbají se místům s potenciálními kongescemi. 

Cyklistika jako taková má významný dopad na podporu zdravého životního stylu 
a alternativních způsobů přepravy, je proto nezbytné vytvořit pro obyvatele a návštěvníky (či 
jen projíždějící) skutečně bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Taková infrastruktura 
v sobě zahrnuje především koridory pro cyklisty, ale v druhé řadě rovněž například 
strategicky rozmístěné stojany pro kola a možnosti si kolo vypůjčit, dále pak například 
dobíjecí stojany pro elektrokola.  

Město by se mělo v první fázi zaměřit především na kompletizaci bezpečných koridorů pro 
cyklisty, a kromě toho rovněž bezpečných koridorů pro pěší (záležitost bezpečnosti pěších 
však souvisí s cílem sanovat lokality s vysokou mírou rizikovosti v ohledu na bezpečnost 
silničního provozu). V rámci průzkumu stavu cyklistické infrastruktury byl mimo jiné navržen 
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cílový stav, aby byly doplněna místa, kde adekvátní koridory pro cyklisty chybí (obrázek 
4.10). Město si v prvním kroku musí rozvrhnout etapizaci. Dokončením této navržené sítě 
bude zajištěno kvalitní propojení všech hlavních dopravních cyklistických komunikací 
(z hlediska vnitroměstských a širších dopravních vztahů).  

Kvalitní a bezpečné koridory pro cyklistickou a pěší dopravu jsou naprosto zásadním 
krokem ve smyslu podpory zdravého životního stylu.  

Jak již bylo řečeno, stávající síť cyklistických komunikací v Čelákovicích není dostatečně 
propojena a nespojuje některé významné části města. Proto by prioritou města měla být 
jednoznačně dostavba páteřních cyklistických komunikací. Současný stav v Čelákovicích 
zatím neumožňuje plnou konkurenci cyklistické dopravy vůči individuální automobilové 
dopravě. Z tohoto důvodu byla navržena síť základních cyklistických komunikací (viz obrázek 
4.10), které by celé město sjednotily a vyvolaly by větší zájem o využívání jízdního kola, jako 
alternativy k individuální automobilové dopravě. 

Pokud se podaří vybudovat hustou sít kvalitních a bezpečných cyklistických komunikací 
v Čelákovicích, tak je možno vidět minimálně čtyři dopady tohoto efektu: 

 Hledisko mobility a dopravy v území: Bude lépe využit potenciál cyklistické dopravy. 
Nové stezky přispějí k většímu využívání jízdního kola na každodenních cestách za 
prací, do škol, za nákupy a službami nebo v rámci trávení volného času. Navíc cyklisté 
nemají takový problém s hledáním parkovacích míst, s dopravními kolapsy nebo 
kongescemi. 

 Hledisko cykloturistiky v území: Trh cykloturistiky přinese potřebnou alternativu 
a udržitelný rozvoj cestovního ruchu, který je vhodný ke zpomalení tempa a zvýšení 
intenzity prožívání zážitků. Atraktivní cykloturistická nabídka prohloubí zájem 
o jednotlivá turistická místa v okolí města a podpoří i pracovní místa v různých 
oblastech služeb souvisejících s cykloturistikou. 

 Hledisko našeho zdraví: Nedostatek pohybu je právě jedním z hlavních rizikových 
faktorů srdečně – cévních onemocnění. Přínosy pro zdraví pravidelnou fyzickou 
aktivitou lze shrnout následovně: 50 % snížení rizika koronárních srdečních 
onemocnění, 50 % snížení rizika onemocnění diabetes dospělých, 50 % snížení rizika 
obezity a 30 % snížení rizika hypertense. 

 Hledisko životního prostředí: Bezpečná síť cyklistických komunikací automaticky 
přiláká nové cyklisty, a to má příznivý dopad na životní prostředí. Znečištění 
výfukovými plyny při provozu jízdního kola je nulové, oproti tomu znečištění plyny z 
individuální automobilové dopravy v posledních letech stoupá. Zvyšování podílu 
cyklistické dopravy způsobuje snižování hluku v území. 

Opatření 17: Návrh sítě pro cyklistickou dopravu  

Ve městě Čelákovice a jeho okolí jsou stávající cyklistické trasy logické a dochází k propojení 
s regionálním vedením tras, které byly ponechány a doplněny nově navrženou páteřní 
cyklistickou sítí (obrázek 4.10). Základem je propojení severní a jižní části města a jeho 
přilehlých obcí. Jedná se o propojení Káraného a jižní části města Čelákovic. Dále bylo 
navrženo spojení s Lázněmi Toušení, Zálužím, Káraným a Lysou nad Labem. V jižní části 
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města by bylo optimálním řešením spojení železniční stanice a náměstí 5. května pomocí 
cyklistické stezky pro chodce a cyklisty. Na náměstí 5. května a v blízkosti železniční stanice 
by bylo vhodným řešením umístění cyklistických stojanů nebo bike boxů pro odstavení 
jízdního kola. Dále by se zde mohla nacházet pevná parkovací stanoviště pro sdílená kola 
viz kapitola Opatření 18: Podpora sdílených kol (Bike-sharing) a využití elektrokol. 
Navrhovaná cyklistická síť musí navazovat na stávající stezky, především na Labskou stezku 
vedoucí podél řeky Labe.  

 

Návrh tras (obrázek 4.10) lze rozdělit do tří skupin: 

1. Východ – propojení náměstí 5. května se železniční zastávkou Čelákovice – Jiřina, 
propojení místní části Jiřina se zbytkem města a cyklistickou stezkou podél Labe; 

2. Jih – propojení železniční stanice Čelákovice se Zálužím; 
3. Západ – spojení místní části V Rybníčkách se železniční zastávkou Čelákovice 

zastávka.  
 
Cílem návrhu vedení tras byla především jejich využitelnost a bezpečnost cyklistů. Proto 
navržené cyklistické komunikace by měly být vedeny spíše mimo hlavní dopravní prostor 
nebo zklidněnými ulicemi, aby nedocházelo k rizikovým situacím nebo dopravním 
nehodám. 

 

 
Obrázek 4.10: Návrh páteřní sítě cyklistických komunikací a jejich pracovní 
označení 
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Opatření 18: Podpora sdílených kol (Bike-sharing) a využití 
elektrokol 

Dalším důležitým krokem pro rozvoj cyklistické dopravy a víceméně i infrastruktury je sdílení 
jízdních kol neboli „bike sharing“. Vypůjčení jízdního kola na veřejných místech pro 
krátkodobé nebo i jednosměrné využití přispívá k růstu podílu cyklistické dopravy vůči 
individuální automobilové dopravě.  

Pokud se v Čelákovicích propojí jednotlivé cyklistické trasy a vznikne ucelená cyklistická síť, 
mohl by systém bike sharingu v Čelákovicích fungovat. Uvažovaná varianta by obsahovala 
pevná stanoviště (obrázek 4.12) nacházející se na síti a část z nich by mohla být doplněna 
o nabíjecí stanice pro elektrokola. Pevná stanoviště vybavená automaty by sloužila 
k zaplacení a manipulaci s jízdním kolem. Umístění parkovacích stojanů pro sdílená kola 
a elektrokola se aplikuje nejlépe na přehledných místech s velkou přepravní poptávkou. 
V případě Čelákovic se jedná o všechna vlaková nádraží Čelákovice, Čelákovice – zastávka, 
Čelákovice – Jiřina, dále pak náměstí 5. května a kulturní dům. Dalším rozšířením systému 
bike sharing je možné zahrnout i větší obchodní řetězce. Podobný projekt mezi obchodními 
řetězci „Call a Bike“ již existuje např. ve městě Berlín, kde došlo k propojení komerční 
stránky s možností zapůjčení jízdního kola. Návrh rozmístění pevných stanovišť systému bike 
sharing ve městě Čelákovice znázorňuje obrázek níže (obrázek 4.11 a tabulka 4.4). 

Před budováním služeb pro cyklisty, například právě zrealizováním bike sharingových 
stanovišť, je zapotřebí nejprve vytvořit dostatečnou a bezpečnou infrastrukturu, a až poté 
aplikovat jednotlivé služby.  
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Obrázek 4.11: Návrh rozmístění pevných stanovišť systému bike-sharing ve městě 
Čelákovice 
 

Tabulka 4.4: Označení rozmístěných lokalit 
ID Lokalita pevných stanovišť 
1 železniční stanice Čelákovice 

2 železniční zastávka Čelákovice - zastávka 

3 sady 17. listopadu 

4 náměstí 5. května 

5 železniční zastávka Čelákovice - Jiřina  
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Obrázek 4.12: Příklad systému Bike sharing s pevnými stanovišti v Madridu 
[lifemadrid.com] 
 

Opatření 19: Pěší infrastruktura – generel bezbariérovosti 

Město Čelákovice je atraktivní území pro pěší infrastrukturu. Ve městě se nachází několik 
společných stezek pro chodce a cyklisty, které vedou z okolí centra do vzdálených částí 
města. Stezky vedou například podél řeky Labe v ulici U Zdymadel, dále pak v ulici 
Stankovského nebo sady 17. listopadu. Většina stezek se nachází v blízkosti centra města, 
kam mnoho obyvatel přes den směřuje. Při zhodnocení celkového stavu sítě pěších tras je 
ve velkém počtu příkladů znatelná snaha města o vytvoření bezpečných koridorů viz 
obrázek 4.13. Ve městě se nachází prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace a adekvátní povrchy některých chodníků. V Čelákovicích se vyskytují místa, kde 
je chodník příliš úzký a není zajištěn bezpečný pohyb osob. Hlavní problémy jsou 
s návazností některých koridorů nebo přechodů pro chodce na chodník, s absencí 
chodníkových ploch, neadekvátní povrchy chodníků a místy s absencí snížených chodníků.  

Doporučením v ohledu na pěší infrastrukturu je provedení tzv. Generelu bezbariérovosti, 
který opíše podrobně dílčí nedostatky na páteřní a významné síti pěších koridorů a zároveň 
navrhne řešení k jejich řešení. Obdobný formát jako bezpečnostní inspekce, která je 
součástí dokumentu.  
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Obrázek 4.13: Stezka pro chodce a cyklisty společná – pohled z ulice alej Jiřího 
Wolkera 
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SC 5: Zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
Ročně ztratí život na českých silnicích zhruba 500 lidí, což je nepřijatelné číslo (byť se za 
poslední roky značně snížilo). V dnešní době je již bezpečnost 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 infrastruktuře z let minulých a další 
nedostatky. Bezpečnost dopravy vnímáme především z pohledu tří složek: člověk-vozidlo-
infrastruktura. Na všechny složky je možné pozitivně působit, ale na každou jinak. 

Opatření 20: Zapracování návrhů opatření z provedené 
bezpečnostní inspekce 

Součástí projektu bylo zpracování bezpečnostní inspekce. Do českého právního řádu byla 
zákonem č. 152/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 317/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 104/1997 Sb., a směrnicí pro dokumentaci staveb PK, zavedena povinnost provádět výše 
uvedené nástroje na pozemní komunikace sítě TEN-T (tzn. dálnice, rychlostní komunikace 
a vybrané silnice 1. třídy, tak jak znázorňuje mapa na obr. 2). [24] V případě tohoto projektu 
se nejedná o síť TEN-T, byl však užit stejný metodický postup. Bezpečnostní inspekce 
poskytuje jedinečný nástroj k systematickému odstraňování dopravně-bezpečnostních 
deficitů.  

Bezpečnostní inspekce byla zaevidována do databáze CEBASS. Městu je umožněn přístup 
do tohoto webového rozhraní, aby mohli zástupci města a úředníci městského úřadu 
problémy systematicky řešit. V rámci bezpečnostní inspekce je definován problém a 
zároveň navrženo řešení. Viz. Obrázek 4.14. 

 

Obrázek 4.14: Ukázka webového rozhraní databáze CEBASS [25] 
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SC 6: Rozvoj rekreační vodní dopravy 
Strategická poloha města u řeky Labe zajišťuje městu velmi silnou pozici v rámci turistiky 
spojené s rekreační plavbou, ale také cyklistiky a dalších. V současné době není celostátně 
příliš velká podpora vodní nákladní dopravy. Je proto vhodné, aby se město společně 
s dotčenými institucemi, spolky a dalšími stakeholdery orientovali na rekreační plavbu 
a zajištění adekvátní infrastruktury (přístaviště, mola aj.). 

Opatření 21: Výstavba vývaziště a mol 

Pro rozvoj rekreační plavby ve Středočeském kraji je zásadní vybudovat souvislou síť 
veřejných přístavišť. Středočeský kraj tuto myšlenku již několik let podporuje a je v úzké 
spolupráci s Ředitelstvím vodních cest ČR, které má výstavbu infrastruktury na vodní cestě 
ve své gesci. 

V budoucnosti má Spolek Středočeských vodních cest za cíl podpořit vybudování vodní 
infrastruktury, která by zajistila rozvoj rekreačních plaveb. Město Čelákovice vnímá svůj 
potenciál v rozvoji vodní dopravy a v současné době komunikuje a spolupracuje 
s Ředitelstvím vodních cest a Spolkem Středočeských vodních cest (především v otázce 
plánovaného vývaziště). Schématické vyjádření záměru dobudování zmiňované 
infrastruktury je uvedeno na obrázku níže (obrázek 4.15).  

 
Obrázek 4.15: Zobrazení plánovaného vývaziště ve městě Čelákovice a oblasti pro 
realizaci mol v blízkém okolí 
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5 Akční plán  

Akční plán je vytvořen pro krátkodobý časový horizont (tj. do pěti let), v tomto případě pro 
roky 2021-2025. Vymezuje časové zařazení jednotlivých opatření, jejich prioritu a náročnost. 
Zodpovědnost jednotlivých úředníků, politiků, odborů je dále vhodné určit na základě 
interní diskuze v rámci úřadu. Akční plán je zapsán v tabulce níže (tabulka 5.1).  

Tabulka 5.1: Seznam opatření a návaznost 
SC Opatření PRIORITA NÁROČNOST ROK 

SC
 1

: U
d

rž
it

el
ná

 s
iln

ič
ní

 d
o

p
ra

va
 

Opatření 1: Odstranění 
bariér 

NÍZKÁ VYSOKÁ 2025+ 

Opatření 2: Obchvat 
města 

STŘEDNÍ VYSOKÁ 
2023-
2025 

Opatření 3: Zklidňování 
dopravy 

STŘEDNÍ STŘEDNÍ 2022 

Opatření 4: Napojení 
města na nadřazenou 
silniční síť 

NÍZKÁ VYSOKÁ 2025+ 

Opatření 5: Řešení 
logistiky těžké dopravy 

STŘEDNÍ NÍZKÁ 2021 

Opatření 6: Zlepšení 
technického stavu 
vozovek 

VYSOKÁ STŘEDNÍ 
2021-
2025 

SC
 2

: U
d

rž
it

el
ná

 d
o

p
ra

va
 

v 
kl

id
u 

Opatření 7: Rezidenční 
parkovací zóny 

STŘEDNÍ NÍZKÁ 
2021-
2022 

Opatření 8: Odstavná a 
záchytná parkoviště 

STŘEDNÍ STŘEDNÍ 
2021-
2022 

Opatření 9: Cenová 
politika 

VYSOKÁ STŘEDNÍ 
2021-
2022 

Opatření 10: Digitalizace 
parkování a enforcement 

STŘEDNÍ STŘEDNÍ 2023 

Opatření 11: Řešení 
dílčích nedostatků 

NÍZKÁ NÍZKÁ 2021 

SC
 3

: O
p

ti
m

al
iz

ac
e 

ve
ře

jn
é 

hr
o

m
ad

né
 d

o
p

ra
vy

 
 

b
l

h
 

 

Opatření 12: Revize 
rozmístění autobusových 
zastávek 

STŘEDNÍ STŘEDNÍ 2022 

Opatření 13: Změny 
názvu zastávek 

NÍZKÁ NÍZKÁ 2021 

Opatření 14: Změny 
směrové a časové 
koordinace linek 

STŘEDNÍ STŘEDNÍ 2022 

Opatření 15: Preference 
VHD 

NÍZKÁ STŘEDNÍ 2023 
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SC Opatření PRIORITA NÁROČNOST ROK 

Opatření 16: Řešení 
kapacitních problémů v 
relaci Čelákovice – Praha 

VYSOKÁ STŘEDNÍ 2022 

SC
 4

: P
o

d
p

o
ra

 a
kt

iv
ní

 
m

o
b

ili
ty

 

Opatření 17: Návrh sítě 
pro cyklistickou dopravu VYSOKÁ STŘEDNÍ 2022 

Opatření 18: Podpora 
sdílených kol (Bike-
sharing) a využití 
elektrokol 

STŘEDNÍ STŘEDNÍ 2023 

Opatření 19: Pěší 
infrastruktura – generel 
bezbariérovosti 

NÍZKÁ NÍZKÁ 2021 

SC
 5

: Z
vý

še
ní

 
b

ez
p

eč
no

st
i 

l
h

  

Opatření 20: Zapracování 
návrhů opatření 
z provedené 
bezpečnostní inspekce 

VYSOKÁ STŘEDNÍ 
2021-
2025 

SC
 6

: R
o

zv
o

j r
ek

re
ač

ní
 

vo
d

ní
 d

o
p

ra
vy

 

Opatření 21: Výstavba 
vývaziště a mol 

STŘEDNÍ STŘEDNÍ 
2021-
2025 
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