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1 Předmět projektu 

Předmětem a cílem projektu bylo zjistit aktuální neovlivněný stav dopravy ve městě 
Čelákovice za využití směrových kordonových průzkumů dopravy. Za tímto účelem bylo 
zvolené stabilizované období v červnu roku 2021. Městu měření zajistí upřesňující 
dopravně-inženýrské podklady za účelem dopravního plánování. Zároveň data poskytnou 
cenné vklady do vědeckovýzkumného článku.  

Předmětnou lokalitou je město Čelákovice, konkrétně na samém okraji zastavěného území 
města – intravilán. Mapa území včetně bodů měření je uvedena níže (obrázek 1).  

 

 
Obrázek 1: Zobrazení předmětného území a bodů měření 
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2 Provedení průzkumu 

Průzkum byl proveden 10. června 2021. V době průzkumů již byly všechny školy na 
předmětném území v normálním režimu výuky. V rámci průzkumu bylo jedno dopravní 
omezení na ulici Husova, které způsobilo mírnou změnu dopravního chování především 
vnitroměstské dopravy. Obecně lze stanovit, že v době průzkumu byla dopravní situace 
standardní a měřitelná. Je možné očekávat, že výstupy budou relevantní a směrodatné.  

Měření proběhlo na pěti lokalitách (hlavní vstupy do města):  

1. II/245 – Toušeňská, 
2. III/10162 – Sokolovská,  
3. III/2455 – Masarykova, 
4. II/245 – Mochovská,  
5. II/2454 – Rooseveltova. 

Měření probíhalo od 5:00 do 21:00, tj. 16 hodin nepřetržitě. Byl zaznamenáván průjezd 
každého vozidla a na základě anonymizované mezinárodní poznávací značky (MPZ, alt. SPZ, 
RZ) byl vozidlům udělen unikátní identifikátor. Pro každé projeté vozidlo byl zaznamenán 
typ vozidla, čas průjezdu a směr průjezdu. Jednotlivé lokality byly spárovány a pro všechny 
lokality byly vytvořeny relace, pro které byl spočten počet projetých vozidel. Hodnoty byly 
následně přepočteny na roční průměr denních intenzit.  

Každá lokalita zaznamenávala průjezd na kameru. Záznam z kamer byl následně 
vyhodnocován odborným softwarem DataFromSky. To umožňuje zpětnou kontrolu 
a vysokou přesnost.  
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3 Výstupy 

Výstupy ze směrového kordonového dopravního průzkumu je možné rozdělit do dvou 
kategorií:  

I. Tranzitní doprava, 
II. dojížďka a vyjížďka  

Každý typ výstupu udává rozdílnou informaci a je vhodný pro zodpovězení jiné otázky. 
Tranzitní doprava určuje počet vozidel, které v daných směrech projedou bez zastavení ve 
městě. Dojížďka a vyjížďka určuje počet vozidel, které do města přijdou a později odjedou, 
nebo naopak odjedou a později se vrátí.  

 

3.1 Tranzitní doprava 

Jedná se výhradně o vozidla, která projedou městem v daných směrech bez zastavení. 
Základní výstupy jsou na obrázku níže (obrázek 2).  

 
Obrázek 2: Vizualizace hodnot tranzitní dopravy 
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Na mapách výše je znázorněna tranzitní doprava graficky. Pro přehlednost je grafické 
znázornění rozděleno do tří mapek. Prostřední horní mapka znázorňuje součet tranzitní 
dopravy pro danou vazbu (bod X a bod Y), zatímco levá a pravá mapka zobrazují směry 
odděleně (postupné kombinace 1-5, vlevo z X do Y, vpravo z Y do X). Prostřední spodní 
mapka znázorňuje jednotlivé směry a mapu města. Tabulky vlevo a vpravo korespondují 
s mapkami nad nimi a udávají hodnoty pro jednotlivé směry.  

Hodnoty tranzitní dopravy jsou dále uvedeny v tabulce níže (tabulka 1). Kromě tranzitní 
dopravy jsou v tabulce uvedeny také hodnoty pro dojížďku a vyjížďku, které budou 
významné v následné podkapitole.  

Tabulka 1: Tranzitní doprava, dojížďka a vyjížďka (voz/den) 
  K1 K2 K3 K4 K5 

K1 604 / 804 408 44 1230 350 
K2 272 722 / 334 152 190 112 
K3 584 304 1080 / 960 294 212 
K4 1442 352 282 532 / 920 148 
K5 442 242 158 150 490 / 890 

 

 

3.2 Dojížďka a vyjížďka 

Dojížďka a vyjížďka popisuje v tomto případě výhradně individuální automobilovou 
dopravu. Pro kompletní přehled od dojížďce a vyjížďce by bylo nutné zohlednit také 
veřejnou hromadnou dopravu a případně aktivní mobilitu. V tomto případě však i tato data 
poukazují na určitý trend ve směrovosti dojížďky a vyjížďky. Upozorňují tedy na potřebu 
případných rekonstrukcí či zkapacitnění nebo naopak zklidňování.  

Na obrázku níže (obrázek 3) je uvedeno grafické znázornění dojížďky a vyjížďky v jednotkách 
vozidla za den. Stejně tak jsou tyto hodnoty uvedeny také v tabulce níže (tabulka 2).  
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Obrázek 3: Dojížďka a vyjížďka 
 

Tabulka 2: Dojížďka a vyjížďka (voz/den) 
  Dojížďka Vyjížďka 
K1 804 604 
K2 334 722 
K3 960 1080 
K4 920 532 
K5 890 490 
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4 Závěr 

V rámci tranzitní dopravy je patrně nejdůležitější ulice Toušeňská, resp. Masarykova, kde 
bylo v nejzatíženějším úseku u nádraží naměřeno a následně spočítáno celkem cca 5 300 
vozidel za den. Z celostátního sčítání dopravy z roku 2016 vyplývá hodnota zatížení 
komunikace 7 148 vozidel za den. Při zohlednění rozvoje dopravy, je očekávaný počet 
vozidel v tomto místě 7 867 voz/den. Na této komunikaci, která je svým charakterem 
částečně obchvatová, tvoří tranzitní doprava většinový podíl (cca 2/3 všech vozidel). 
Výsledky jasně potvrzují význam plánovaného dokončení obchvatu silnice II/245.  

V rámci dojížďky a vyjížďky je patrný vliv hlavního města Prahy, resp. dálnic D10 a D11. 
Zatímco směrem na západ je dojížďka i vyjížďka relativně vyvážená, na východě převažuje 
dojížďka. To podporuje skutečnost, že pro okolní obce je město Čelákovice využíváno jako 
významný cíl cesty pravděpodobně převážně kvůli přestupu na vlak a následné cestě do 
Prahy. Směrem na dálnice, případně Prahu vyjede každý den z Čelákovic přibližně 2 400 
vozidel. Celkově do Čelákovic přijede každý den přibližně 3 900 vozidel a vyjede přibližně 
3 400 vozidel. Ačkoliv v rámci individuální automobilové dopravy je významnější dojížďka 
než vyjížďka, z analýzy dat mobilních operátorů je zřejmé, že obecně z města přes den spíše 
více lidí odjede, než přijede. Tento fakt dále podporuje představu o využití Čelákovic jako 
přestupního uzlu. V tomto kontextu je významné zaměřit se na řešení dopravy v klidu.  
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