
Plán
dopravní
obslužnosti
centra
města
Kralupy nad Vltavou

ANTE
t r a n s p o r t

finální verze - únor 2020



Plán dopravní obslužnosti centra města

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Nejdůležitější průmyslová zóna se nachází na pravém břehu řeky, jedná se 
o průmyslovou zónu Kaučuku a také o další zaměstnavatele v oblasti ulice 
V Pískovně a U Dýhárny, ovšem i na levém se nachází některé další průmyslové 
areály, které zaměstnávají významný počet obyvatel. Významná nákupní místa 
jsou soustředěna na pravém břehu v místní části Lobeček, kde se nachází super 
a hypermarkety Tesca, Lidlu a Penny Marketu.

Město Kralupy se rozkládá na obou březích řeky Vltavy a všechny jeho části jsou 
spojeny jediným mostem, který značně utváří a limituje vedení dopravy ve 
městě, a to jak autobusové, tak automobilové. V období přepravních špiček je 
tato spojnice značně přetížená a dochází zde k výraznějším zpožděním při 
průjezdu. Na obou březích řeky se nachází přibližně stejně velké sídelní celky, 
a to jak co do počtu obyvatel, tak také významnosti. Mezi nejvýznamnější části 
patří místní části Lobeček, sídliště Hůrka a V Zátiší, dále Minice, Mikovice, 
Zeměchy a Lobeč.

Velmi důležitým místem, které je velmi častým zdrojem a cílem cest v rámci 
města i okolích obcí, je hlavní železniční stanice, která se nachází přibližně ve 
středu města na levém břehu. Zde je ukončena většina příměstských linek 
z okolí a zajíždí sem také linky místní MHD. 

Analýza systému dopravní obsluhy města Kralupy 
nad Vltavou

Obě části jsou si tedy svým významem téměř rovnocenné, s mírnou převahou je 
významnější pravobřežní část města.

Obrázek:  Hustota osídlení města Kralupy nad Vltavou /  vlastní zpracování na základě dat ČSÚ, 2019Zdroj:
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Současný systém linek MHD je složen ze dvou linek. Jedná se o linky označené 
v systému PID jako linky 457 a 458, přičemž významnější z těchto dvou linek je 
linka 457, která má obsluhuje nejvýznamnější cíle v rámci města a má kratší 
intervaly. Naproti tomu linka 458 je linka doplňková a obsluhuje i ostatní obce 
v okolí – Nelahozeves, Lešany, Veltrusy, Debrno a Holubice a spojuje je s hlavní 
železniční stanicí.

Vedení linky 457 je značně rozmanité a obsluhuje v různých variantách téměř 
všechny oblasti města Kralupy. Linka je v pracovní den v provozu od cca 4.45 
do 22:45, o víkendech od cca 5:00 do 19:30. Naproti tomu linka 458 obsluhuje 
na území města Kralupy pouze místní části Lobeč, Lobeček a oblast sídliště 
V Zátiší a je prakticky rozdělena na dvě nezávislé linky se společným cílem 
u hlavní železniční stanice. Provoz linky je v pracovní dny od cca 5:00 do 23:30, 
ovšem počet spojů oproti lince 457 je výrazně nižší.

Popis ostatních linek PID

Popis linek MHD

Obsluhu města v omezené míře zajišťují také další linky PID, které přijíždí 
k hlavní železniční stanici z okolních obcí. Jedná se o linky 316, 370, 372, 466, 
470, 473, 496, 620 a 663. Většina linek projíždí městem přes místní části 
Lobeček a silniční most k železniční stanici. Pouze linky 316 a 620 přijíždí do 
města z opačné strany a taktéž končí u železniční stanice. Linky mají většinou 
nepravidelný interval a značné rozestupy mezi spoji, takže pro pravidelnou 
obsluhu místních části nejsou příliš vhodné.

Souhrn všech linek

Obrázek:  Schéma linek veřejné dopravy v Kralupech nad Vltavou /  RopidZdroj:
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Obsluha místních částí

V následující části bude pro každou místní část vybrána referenční zastávka, 
uveden krátký popis obsluhy a přehledná tabulka, která znázorní četnost 
obsluhy a rozložení jednotlivých spojů v rámci pracovního dne pro každý směr.

Místní část Lobeček, která leží mimo hlavní zastávku v Mostní, je obsluhována 
linkou MHD 457, která v povětšinu dne jezdí v pravidelných intervalech. 
V ranní špičce od 4.00 do 8.00 je interval nepravidelný 20–40 minut. Od 8.00 
do konce provozu je téměř pravidelný interval 60 minut, ovšem chybí spoj 
v čase 9.21 v jednom směru a v 9.39 ve směru opačném, tedy v tento čas vzniká 
mezera mezi spoji 120 minut.

Lobeček – zastávka Koupaliště

Sídliště U Cukrovaru – zastávka V Luhu

Místní malé sídliště je obslouženo zajížděním obou linek MHD – 457 a 458. 
Obě linky do této zastávky zajíždějí vybranými spoji, jejich vzájemná koordinace 
je pouze částečná, zejména v odpolední špičce dochází k obsluze zastávky oběma 
linkami ve stejný čas. Interval obsluhy ve špičkách je cca 60 minut, mimo tyto 
časy je interval 120 minut.

Minice – zastávka Minice

Lobeč – zastávka Lobeč

Současné vedení linky 457 je pro běžného cestujícího značně nepřehledné, 
jelikož obsahuje nespočet množství variant, kam daná linka zajíždí či nikoliv. 
Nejedná se jen o trasování linky přes průmyslovou část zmíněnou výše, ale o 
různé vedení linky zejména ve směru do Minic a Zeměch, kdy některé spoje 
jedou bez závleků, jiné zajíždějí pouze do místní části Lobeč, či naopak pouze do 
zastávky V Luhu případně do obou zmíněných. Dále jsou některé spoje vedeny 
ulicí Přemyslova místo základní varianty Čechova a Jana Palackého. Toto vede ke 
značnému znepřehlednění.

Slabé stránky současného systému

Tato městská část je obsluhována oběma linkami MHD, tedy 457 i 458, 
přičemž linka 457 do této zastávky zajíždí pouze některými spoji. Jak v ranní, 
tak odpolední špičce dochází ke značnému překryvu spojů na obou linkách, 
jejich proklady jsou velmi nerovnoměrně, spíše žádné. Zejména v odpolední 
špičce jedou spoje od hlavního nádraží ve stejný čas.

Současný systém MHD je navržen tak, aby základní linka MHD 457 nabídla 
spojení do všech městských částí bez přestupu a zároveň u hlavního vlakového 
nádraží navazovala na vlaky regionální i dálkové. Interval, zejména v ranní špičce 
je dostatečný, nabízí dostatečnou nabídku pro přepravu. Linka je v některými 
spoji vedena účelově přes průmyslovou část města, čímž nabízí v přímé spojení 
v časech začátků směn do zaměstnání.

Tato městská část je obsluhována pravidelně linkami MHD 457 a PID 316. Po 
dobu výluky na lince MHD 458 je v současnosti obsluhována i touto linkou, 
nebude ovšem do toho výčtu zahrnuta, jelikož v pravidelném stavu není přes 
Minice vedena. Linka 457 zajišťuje základní obsluhu této části, linka 316 je 
v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů. Ve směru do centra města je 
většina spojů linky 316 vedena v podobných časových polohách jako linka 457, 
v opačném směru je situace lepší, kdy dochází k rovnoměrnějšímu rozvrstvení 
jednotlivých spojů. Základní interval v ranní špičce se pohybuje od 15 do 45 
minut, v dopoledním sedle vyjma chybějícího spoje v 9.09 je interval 60 minut, 
v odpolední špičce 30–60 minut.

Silné stránky současného systému

Přestupní bod – vlakové nádraží

Současné stavební řešení přednádražního prostoru, ve kterém se nacházejí 
zastávky linek MHD a linek PID je značně nevhodné a pro cestujícího 
nepříznivé. Linky MHD mají vyčleněné obratiště po levé straně nádražní 
budovy, kdežto ostatní linky PID stojí přímo před nádražní budovou. Pokud 
tedy oblast obsluhují jak linky MHD, tak linky PID, je nutné vždy zvolit jedno 
z nástupišť, případně řešit, ze kterého nástupiště zrovna spoj odjíždí. Dalším 
faktorem, který je z hlediska současného stavu nevhodný, je prakticky 
neexistující prostor pro krátko i střednědobý odstav vozidel při čerpání pauz 
a bezpečnostních přestávek.

Vzájemná koordinace s linkami je taktéž velmi nízká. Opět se problém týká 
zejména společného úseku s linkami 316 a 620 od hlavního nádraží směrem do 
Minic a Zeměch a také koordinace s druhou linkou MHD 458 při obsluze 
zastávek Lobeč a V Luhu. Do těchto částí zajíždějí linky buď ve stejný čas, či 
v rozmezí několika minut po sobě a následně je v intervalu nepřiměřeně dlouhý 
rozestup.

Obrázek:  Interiér výpravní budovy žst. Kralupy nad Vltavou je cennou památkou modernistické
architektury. /  vlastní fotoZdroj:
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Nabízí se vhodné propojení do dvojic dle poptávky po přepravě a vhodném 
konceptu oběhů vozidel. Pokud budeme uvažovat na některých relacích také 
proklad s linkami PID, lze na jednotlivých větvích vytvořit následující interval:

— Hlavní vlakové nádraží – Minice

— Hlavní vlakové nádraží – Hřbitov

Možné návrhy řešení systému MHD

— Hlavní vlakové nádraží – Koupaliště

— Hlavní vlakové nádraží – Minice 30 minut – zapojení linky MHD a linky 
PID 316

— Hlavní vlakové nádraží – Zeměchy

Další možností, jak zatraktivnit systém MHD, je rozdělení současné linky 457 
na dvě linky. Jedna větev by byla vedena ze Zeměch přes sídliště V Zátiší 
k nádraží, druhá přes by byla vedena přes stejné sídliště z Minic. Na druhé 
straně by bylo vhodné přetrasovat vedení linky do Zastávky Koupaliště ulicí 
Masarykova místo současného vedení třídou Legií. Tím by došlo ke 
zpřehlednění jednotlivých variant. V systému by bylo možné uvažovat o šesti 
základních trasách:

— Hlavní vlakové nádraží – sídliště V Zátiší (zastávka U Jízku) 15 minut – 
zapojení linek MHD a PID 316 a 620

— Hlavní vlakové nádraží – Tesco (Kaučuk)
— Hlavní vlakové nádraží – Lobeč (přes zastávku V Luhu)

Při vhodném rozložení lze zajistit mnohem efektivnější obsluhu oblastí 
s minimálním nárůstem vynaložených �nančních prostředků a potřebných 
vozidel a také zajistit ještě vyšší návaznost na vlaky. Základní interval osobních 
vlaků v relaci Praha – Kralupy nad Vltavou je 30 minut, kdežto interval 
návazných autobusových linek MHD (např. linka MHD 457) je 60 minut. 
Pokud by došlo k většímu zapojení a koordinaci linek PID ve společných 
úsecích, lze dosáhnout do některých částí souhrnného intervalu 30 minut. Toto 
řešení by znamenalo možnost pro dojíždějící do Prahy návaznost na každý vlak 
a z každého vlaku v přepravních špičkách, a tedy větší �exibilitu při plánování 
cest.

— Hlavní vlakové nádraží – Lobeček 15 minut a méně (za předpokladu vedení 
linky ke Koupališti ulicí Masarykova) – zapojení všech linek PID a MHD

— Hlavní vlakové nádraží – Lobeč (přes zastávku V Luhu) 60 minut – pouze 
spojení linkami MHD

— Hlavní vlakové nádraží – Zeměchy 30 minut – zapojení linky MHD 
a PID 620

Tímto vhodným zapojením projíždějících linek se dá značně rozšířit nabídka 
spojů ve všech provozních obdobích. Všechny linky PID mají ve městě stejný cíl 
a totožnou trasu ve společném úseku – vlakové nádraží. Je tedy vzájemné využití 
a koordinace více než účelné.

Další možností, jak systém MHD zatraktivnit, je zrušení obsluhy některých 
zastávek, které jsou v těsné blízkosti jiných a nenabízejí větší přidanou hodnotu 
pro uživatele. Toto větvení v některých úsecích má za následek spíše 
nepřehlednost, kdy cestující musí hledat, po které trase mu daný spoj jede. Níže 
je uveden seznam takovýchto zastávek i s možnou alternativou:

Možné řešení prokladů

Ponechat linku MHD 458 ve stávajících polohách a doplnit o spoje ve 
vybraných časech tak, aby vznikl souhrnný interval 60 minut ve špičkách a 120 
minut mimo špičky. Zároveň upravit některé odvratné spoje tak, aby krátké 
spoje, které by končily na Lobči, mohly jet ihned zpět k Hlavnímu nádraží.

Hlavní nádraží – Minice:

Hlavní nádraží – Lobeček:

Hlavní nádraží – Zeměchy:

Hlavní nádraží – Lobeč:

Vzhledem k značnému množství linek PID by bylo vhodné pouze v některých 
časech, kdy nejede žádná z linek PID, doplnit jednotlivé spoje. Pro obsluhu 
vzdálené oblasti u zastávky Koupaliště by měl být dodržen celodenní interval 60 
minut, v ranní špičce možnost rozšíření na 30 minut.

Ponechat polohy linky MHD 457 tak, aby spoje přijížděly a odjížděly od 
hlavního nádraží v xx.30 po celý den. Spoje na lince PID 316 z a do Holubic 
využit ty, které budou vhodné na společný proklad s linkou, tedy aby byl příjezd 
linky PID 316 vždy v xx.00.

Ponechat polohy linky PID 620 tak, aby spoje přijížděly a odjížděly od hlavního 
nádraží v xx.30 po celý den. Spoje na lince MHD 457 provozovat pouze ve 
špičkách pracovních dnů tak, aby příjezd na hlavní nádraží byl v prokladu v čase 
xx.00 a případně doplnit stávající mezery v časech, kdy nejede linka PID 620.

Závěr

Systém MHD v Kralupech nad Vltavou není rozsáhlý a lze jej efektivně svázat 
s projíždějícími linkami PID. Bez nutnosti velkého zásahu do linek PID lze 
systém MHD upravit tak, aby byl maximálně využitý potenciál, který tato 
MHD má.

Obrázek:  Současná podoba terminálu hromadné dopravy u hlavního nádraží /  vlastní fotoZdroj:
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— stávající cestní sítí a okolní zástavbou

Řešení plochy brownfields při vlakovém nádraží

Níže prezentujeme podklady, které do značné míry ovlivňují �nální řešení této 
plochy. Jedná se o územní plán Kralup nad Vltavou a dvě projektové 
dokumentace v různých fázích (DÚR, DSVP) pro stavbu autobusového 
terminálu, včetně příjezdové komunikace, a parkovací dům. 

Tato plocha obecně je ovliněna několika faktory:

— kapacitou okružní křižovatky v ulici Mostní
— železniční tratí, která je významným zdrojem hluku

Územní plán

Úprava územního plánu města Kralupy nad Vltavou byla schválena 
zastupitelstvem města dne 18. 12. 2017. Platný územní plán je změnou č. 02 
toho původního. Níže uvádíme výřez hlavní části výkresu po změně č. 02 – 
právní stav.

SC – smíšené obytné centrální

· reprezentace města jako všestranného centra (ekonomického, společenského, 
kulturně historického),

Z tohoto výřezu je patrné, že v předmětném území jsou vymezeny plochy SC 
–SMÍŠENÉ OBYTNÉ CENTRÁLNÍ a OD – DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURA. Dále uvádíme pouze hlavní způsoby využití pro dané 
plochy a opomíjíme tedy záměrně přípustné a nepřípustné využití dle ÚP, ty 
jsou dohledatelné v ÚP KnV.

Hlavní využití:

· vybavení lokálního, celoměstského i vyššího významu, zejména zařízení pro 
maloobchod (mimo zařízení náročných na dopravní obsluhu), stravování, 
ubytování, administrativu a veřejnou správu, kulturu, církevní účely, péči o děti, 
školství, zdravotnictví, sociální služby, sport a relaxaci,

Podmínky:

· při umístění garáží je třeba využívat izolační zeleň.

Zhodnocení územního plánu

— Na křížení ulic Havlíčkova, Rybova, Libušina je potenciál vzniku lokálního 
veřejného prostranství pro nově vznikající oblast. Umístění parkovacího domu 
na hranu tohoto veřejného prostranství nerozvíjí městotvorné funkce 
a v budoucnu bude znehodnocovat toto území.

Územní plán navrhuje vytvoření nové místní komunikace (plocha P24, R08, 
R09), která by v budoucnu propojila pravý a levý břeh Vltavy. Součástí tohoto 
záměru je také tvorba nového mostu přes řeku Vltavu, který by ústil do ulice 
V Pískovně a tím efektivně odváděl dopravu směřující na dálnici D8 z centrální 
části města. 

· liniové dopravní stavby musí být citlivě začleněny do krajiny s použitím 
doprovodné zeleně,
· parkoviště je třeba řešit a uplatněním střední a vysoké zeleně,

Na téměř celém území je vymezena plocha SC. Výjimkou je severní část, kde je 
vymezena trojúhelníková plocha OD, která má sloužit pro umístění parkovacího 
domu s kapacitou cca 350 automobilů. Toto umístění považujeme za méně 
vhodné z následujících důvodů:

Podmínky:

· umístění staveb pro bydlení a bytů je přípustné pouze při splnění hygienických 
norem pro bydlení,

· parkování vozidel je nutné řešit na vlastním či pronajatém pozemku nebo 
odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo pro�ly vozovek.

· zařízení nerušících služeb (např. krejčovství, kadeřnictví, pekařství, opravny, 
poradenské služby, apod.),

bydlení, včetně drobných staveb s ním bezprostředně souvisejících (např. garáže 
a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, 
terasy, schodiště atd.).

· využití nesmí snižovat kvalitu prostředí ve vymezené ploše,

Hlavní využití:

· systém komunikací nadmístní železniční i silniční dopravy,
· základní systém městských komunikací,
· nádraží, stanice a zastávky hromadné dopravy,
· velkoplošná parkoviště, hromadné garáže,
· čerpací stanice pohonných hmot.

OD – dopravní infrastruktura

Dále dokumentace řeší umístění nové místní komunikace, která by propojovala 
ulici nádražní a Libušinu ulici (záměr je realizací plochy P24 a P23 z ÚP). Velmi 
pozitivně hodnotíme navržené pěší propojení mezi navrhovanou místní 
komunikací a Komenského náměstím.

— Dále se jako problematická jeví vzdálenost parkovacího domu od nádraží 
(cca 270 m), což je na hraně docházkové vzdálenosti.

Dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu autobusového 
terminálu, včetně příjezdové komunikace

Dokumentace řeší záměr umístění autobusového terminálu včetně příjezdové 
komunikace. Autobusový terminál je vhodně umístěný při budově vlakového 
nádraží a umožňuje tak rychlý a bezproblémový přesun cestujících mezi těmito 
dvěma subjekty. Při revitalizaci části Nádražní ulice je třeba brát na tento zásadní 
směr pohybu ohledy a tento prostor navrhnout prioritně jako bezpečný pro 
chodce a cyklisty s různými zpomalovacími prvky pro automobilovou dopravu.

Naopak bychom doporučovali umístění plochy OD při železniční trati, kde by 
parkovací dům vytvořil přirozenou akustickou bariéru a tím přispěl ke splnění 
hygienických norem pro vznik bydlení v řešené oblasti. Také by se tímto snížila 
docházková vzdálenost.

Zhodnocení DÚR

Velmi pozitivně hodnotíme navržené pěší propojení mezi navrhovanou místní 
komunikací a Komenského náměstím. Umístění místní komunikace není 
vzhledem k místním podmínkám nejvhodnější. Doporučovali bychom 
posunout komunikaci jižním směrem tak, aby byl umožněn vznik zástavby také 
podél této komunikace a došlo k logickému doplnění trojúhelníkového bloku: 
Havlíčkova – Žižkova – nová místní komunikace. 

11



Inspirativní řešení autobusových terminálů

Obrázek: Zdroj: Návrh autobusového terminálu Jablonec nad Nisou /  DPMLJ

Obrázek: Zdroj: Přednádražní prostor v Pardubicích /  Město Pardubice

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města— 12



Dokumentace pro stavební povolení pro stavbu parkovacího domu

Dokumentace řeší záměr umístění parkovacího domu s plánovanou kapacitou 
cca 350 aut. Parkovací dům je umístěný při křížení komunikací Havlíčkova, Ke 
Kocandě, Libušina, Jateční ve vzdálenosti cca 270 m od nádražní budovy. Vjezd 
do parkovacího domu je navržen z Libušiny ulice v místě křížení s ulicí Ke 
Kocandě.

Zhodnocení

Umístění parkovacího domu vyplývá ze zadání města a funkčního vymezení 
ploch dle aktuálního územního plánu.

Inspirativní řešení parkovacích domů

Obrázek:  Parkovací dům v Hradci Králové /  Město Hradec KrálovéZdroj:

Obrázek:  Parkovací dům v Hradci Králové /  Město Hradec KrálovéZdroj:

Obrázek:  Parkovací dům se zelenou fasádou, Německo /   Wikimedia CommonsZdroj:

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města— 13



— zachování prostupnosti území i pro jiné obyvatele Kralup než pro rezidenty 
této lokality,

— kvalitní zpracování ploch veřejných prostranství, tj. zejména na koncepční 
řešení i volbu detailů (materiálové a designové řešení povrchů, mobiliáře 
a sadových úprav). 

— tvorbu podzemních garáží, nebo alespoň částečně zapuštěných, 

Zde představujeme principy dalšího rozvoje lokality.

Principy rozvoje bytové zástavby lokality 
vlakového nádraží

Princip počítá s průměrnou plochou bytů 65 m².

Při realizaci návrhu doporučujeme vznést požadavky na:

Celková kapacita lokality je tedy přibližně 550 bytů. Předpokládáme vznik 
podzemních garáží, jejichž vjezd bude realizován přes chodník (ne tedy 
sjezdovou rampou, která degraduje veřejný prostor).

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města— 14



Urbanistická podoba centra města po revitalizaci včetně dopravního řešení – studie Majo architekti

Zdroj: Město Kralupy nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města— 15



Nehodovost ve městě Kralupy nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Obrázek: Místa nehod s následky se smrti či následky na zdraví v letech 2007–2019
 Policie ČRZdroj:

Obrázek: Místa nehod s účastí auta v letech 2007–2019
 Policie ČRZdroj:

Obrázek: Místa nehod s účastí chodců v letech 2007–2019.jpg
 Policie ČRZdroj:
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Hlavní trasy v oblasti centra města dle typu mobility

Zdroj: vlastní zpracování

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města— 17



Problémový výkres – prostor před železniční stanicí

Zdroj: vlastní zpracování

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města— 18



Dopravní model zatížení centra města N01

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží

19



Dopravní model zatížení centra města N02

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží
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Dopravní model zatížení centra města N03

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží

21



Dopravní model zatížení centra města N04

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží
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Dopravní model zatížení centra města N05

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží
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Dopravní model zatížení centra města N06

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží

Tranzitní doprava:

Zahrnuta tranzitní doprava
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Dopravní model zatížení centra města N07

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží

Tranzitní doprava:

Zahrnuta tranzitní doprava
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Dopravní model zatížení centra města N08

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží

Tranzitní doprava:

Zahrnuta tranzitní doprava
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Dopravní model zatížení centra města N09

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží

Tranzitní doprava:

Zahrnuta tranzitní doprava

27



Dopravní model zatížení centra města N12

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží
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Dopravní model zatížení centra města N13

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží

Tranzitní doprava:

Zahrnuta tranzitní doprava
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Dopravní model zatížení centra města N14

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží
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Dopravní model zatížení centra města N15

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží

Tranzitní doprava:

Zahrnuta tranzitní doprava
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Dopravní model zatížení centra města N16

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží
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Dopravní model zatížení centra města N17

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží

Tranzitní doprava:

Zahrnuta tranzitní doprava
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Dopravní model zatížení centra města N18

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží
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Dopravní model zatížení centra města N19

Přístup k modelování:

Bez modelování (průzkumy)

P1 – vnitřní cesty nahrazeny vnějšími

Infrastruktura:

Změny v infrastruktuře centra

Fáze 1

Fáze 2

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Fáze 3

Parkovací dům P+R

Bytová výstavba Sladovna

P2 – vnitřní cesty uvažovány

Nový most

Rozvojové záměry:

Bytová výstavba v prostoru nádraží

Tranzitní doprava:

Zahrnuta tranzitní doprava
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Dopravní model zatížení centra města N10 – jen odhad tranzitu v souvislosti s novým mostem

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města— 36



Dopravní model zatížení centra města N11 – jen odhad tranzitu v souvislosti s novým mostem

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města— 37



Dopravní model zatížení centra města Podrobné výsledky

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města— 38



Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města—

Následující tabulka uvádí porovnání výsledků modelu situace odpovídající 
současnému stavu s hodnotami zjištěnými průzkumem. Modelování proběhlo 
paralelně přístupem P1 i P2 (přístupy popsány dále).

Modelování stávajícího stavu (SQ)

Model pracuje se dvěma základními variantami dopravní sítě centra města:

Popis dopravního modelu zatížení centra

— SQ (současnost)
— B (budoucnost)

Otázka (ne)existence nového mostu přes Vltavu v prodloužení ul. Ke Kocandě je 
řešena vždy individuálně v rámci varianty B – budoucnost.

Rozdíl spočívá především v úpravě organizace dopravy v oblasti ulice Husova 
(vznik nového napojení od nádraží, téměř úplné zklidnění prostoru Palackého 
nám.). Dále je pak vložena plánovaná ulice (o délce 240 m) spojující 
přednádraží s prostorem ulice Libušina. 

Obecné varianty sítě

Modelování situace bez rozvojových opatření (Z1–Z3)

Modelové posouzení vybudování nového mostu přes Vltavu v pokračování 
ul. Ke Kocandě na pozadí pouze současných dopravních proudů v centru 
(bez tranzitu)

Na pozadí současných intenzit dopravních proudů (bez rozvojových opatření 
Z1–Z3 a bez tranzitní dopravy) je modelován i vliv případného otevření nově 
navrhovaného mostu přes Vltavu v prodloužení ul. Ke Kocandě. Z hlediska 
rozsahu infrastruktury je most posuzován ve variantě dopravní infrastruktury 
centra v budoucnosti B (kde je dominantní změnou změna organizace dopravy 
v prostoru Palackého nám. a nová ulice v přednádraží).

Otázky zahrnutí tranzitní dopravy v kontextu nového mostu

Na základě průzkumu (provedeného na okružní křižovatce Jodlova × Mostní 
× Erbenova) bylo usouzeno, že na relaci mezi západní částí města (vymezené 
přibližně ul. S. K. Neumanna) a dálnicí D8 (jihovýchodem města) se v každém 
směru pohybuje 1288 vozidel za den a na relaci mezi ul. Erbenova a dálnicí D8 
pak 319 vozidel/den v každém směru. Právě tyto 2 relace jsou klíčové pro 
posouzení dopravní situace v centru města, neboť jsou to relace, pro které by 
mohlo být případně atraktivní projet přes centrum města, pokud by byl 
vybudován nový most přes Vltavu v prodloužení ul. Ke Kocandě.

Výše popsaná síť pro SQ je dále upravena (rozšířena) takto: 

Úprava sítě vnitřního centra pro modelování výhledových stavů
(B ... budoucnost)

Tato varianta infrastruktury bude sloužit jako základ pro modelování opatření 
Z1 (byty u nádraží), Z2 (P+R u nádraží), Z3 (Sladovna), ale nejen pro tyto 
varianty.

Modelování stávajících dopravních proudů v síti B
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Nejdelší alternativou je pak využití přeložky II/240 s délkou přibližně 4,5 km. 
V přibližně první polovině této trasy (na nové přeložce) je možné očekávat 
částečnou kompenzaci zvýšením rychlosti (extravilán). 

— s využitím přeložky II/240. 

Posuzovaným novým mostem vytvořená nová spojnice ulicemi U Dýhárny – 
nový most – Ke Kocandě – Havlíčkova – Jodlova je přitom nejkratší (1,3 km), 
měřeno na křižovatku Jodlova × Mostní × Erbenova. 

Tranzitní doprava tak případně na ose ulic Jodlova – Havlíčkova snižuje 
pozitivní efekt výstavby nového mostu v podobě odklonu „místní“ dopravy na 
tento most a zatěžuje oblast centra města dalšími vozidly.

V návrhovém stavu bude možné dosáhnout centra města Kralupy nad Vltavou 
od jihovýchodu třemi základními způsoby: 

Toto vytváří předpoklad vstupu tranzitní dopravy do dosud v podstatě 
neprůjezdné oblasti městského centra, právě na zmiňovanou spojnici, vč. dosud 
nejvíce zatížené Jodlovy ulice. I pokud by se hypoteticky podařilo přesměrovat 
většinu vozidel z pohledu centra města tranzitních na přeložku II/240 (což je 
vzhledem k uvedené vzdálenosti velmi diskutabilní), otázkou zůstává efekt 
dopravní indukce. Snadná dostupnost centra města v kombinaci s tamější 
nabídkou obchodů, služeb a dalších institucí mohou být rovněž důvodem 
rozhodnutí tuto spojnici využít (a jízdu v centru města přerušit). 

Pro ilustraci je možné vyjít z následující úvahy. Pokud by byla na současné delší 
trase přes ulice V Pískovně a Mostní průměrná cestovní rychlost 35 km/h 
(odhadem), musela by průměrná cestovní rychlost na „nové“ trase U Dýhárny – 
nový most – Ke Kocandě – Havlíčkova – Jodlova být maximálně 18 km/h tak, 
aby cestovní čas touto trasou byl delší a trasa méně výhodná. 

— současnou cestou (ul. V Pískovně, Mostní a přes most T. G. Masaryka), 

Dosud využívaná trasa ulicemi V Pískovně – Mostní převážně na pravé straně 
Vltavy je dlouhá 2,5 km.

— po posuzovaném novém mostě (U Dýhárny – nový most – Ke Kocandě – 
Havlíčkova – Jodlova),

Prognóza budoucího stavu vyžaduje zjištění přepravních vztahů v širším okolí 
(i mimo město), včetně posouzení plánované přeložky silnice II/240, která má 
tvořit jižní obchvat Kralup nad Vltavou. Toto je mimo územní zahrnuté do 
vytvářeného modelu. Pro posouzení předpokládané je tak nutné vyjít ze 
zjednodušujících předpokladů, ve skutečných intenzitách pak mohou nastat 
odchylky. 

Toto opatření (nový most) je speci�cké v tom, že se zde jedná o speci�cký 
problém „tranzitní“ dopravy, který je v podstatě nezávislý na rozsahu opatření 
Z1–Z3. Z toho důvodu je toto infrastrukturní opatření posuzováno především 
na podkladě současné dopravní poptávky (současného rozsahu dopravy). 

Odhad – optimistická varianta: Nicméně, bylo přikročeno k následujícímu 
odhadu. V případě otevření nového mostu i přeložky II/240 se odhadem 
očekává tranzitní proud o intenzitě 500 vozidel/den dohromady v obou 
směrech, a to jako optimistická varianta, pokud by se podařilo odklonit většinu 
tranzitu na přeložku II/240, resp. motivovat k využití původní trasy nebo tras. 
Naplnění tohoto odhadu bude záležet i na parametrech posuzované trasy, 
případném rozsahu dopravně-zklidňujících opatření na posuzované trase, ale 
i na efektu případné (popsané) dopravní indukce.

Odhad vychází z úvahy nad dopravním proudem z/do Erbenovy ulice (k/od 
D8), kde je uvažováno 638 vozidel/den (v obou směrech). Erbenova ul. je 
v přímé návaznosti na centrum města a proto se tato trase jeví jako atraktivní. 
Nižší hodnota (500 namísto 638) odpovídá situaci, že lze se domnívat, že 
i přesto část tohoto přepravního proudu bude využívat současné příjezdové trasy 
(po druhém břehu Vltavy a kolem nemocnice – ul. Mostní), neboť tato trasa 
může být subjektivně pohodlnější než průjezd centrem. Naopak, mohou se ale 
zde vyskytnout i vozidla směřující z/do západních částí města (popř. 
navazujících oblastí mimo město), u nich se v optimistickém odhadu 
předpokládá využití přeložky II/240, což je otázkou!

Při posuzování rozvojových opatření (Z1–Z3) tak nebude s touto „tranzitní“ 
dopravou v centru města uvažováno. Pokud by bylo potřebné řešit otázku 
tranzitu i v kontextu dalších opatření (Z1–Z3), je možné na trase Ke Kocandě – 
Havlíčkova – Jodlova přidat přírůstky dopravy z tohoto opatření a učinit tak 
aspoň přibližný odhad situace (byť bude méně přesný ve srovnání s úplnou 
modelací).

Otázky ovlivnění dopravní situace na novém mostě přes Vltavu (Ke 
Kocandě) s přeložkou II/240

Jak již vyplývá i z ostatního textu, v modelu nejsou zahrnuty veškeré atributy 
pro spolehlivé modelování této problematiky. Model by musel zahrnovat nejen 
většinu dopravní sítě města (nejen centra), ale i velké části přilehlých oblastí 
Středočeského kraje aspoň s rámcovou vazbou na hlavní město Prahu. Toto 
rozšíření by v danou chvíli (při zadání modelování centra města) znamenalo 
enormní nároky. Navíc v těchto rozšířených souvislostech zde existuje i řada 
neznámých faktů.

Při dalším posuzování je předpokládáno, že se podaří tuto tranzitní dopravu 
odklonit mimo centrum města. Nutné je ale doporučení věnovat této otázce 
patřičnou pozornost a případně přijímat opatření toto odklonění účinně podporující. 
Pravděpodobnost úplného odklonění vzhledem k délce trase po přeložce je 
minimální.

Zvýšení intenzity dopravy na jiné trase v centru, než na ose ul. Jodlova – 
Havlíčkova – Ke Kocandě, nebylo daným modelem zaznamenáno. Mohlo by 
k němu dojít v případě vzniku výrazných dopravních problémů na uvedené 
trase, kdy by např. trasa Trojanova – Nádražní – Žižkova – Jodlova se mohla stát 
alternativní trasou. Její výhodnost je ale diskutabilní i vzhledem k faktu, že i tato 
trasa využívá Jodlovu ul. a problém s případnými kongescemi tak řidičům 
kompenzuje pouze částečně. Trasy mimo centrum města (pravý břeh Vltavy, 
příp. přeložka II/240, se v tomto subjektivně její jako výhodnější).

Odhad – pesimistická varianta: Pesimistická varianta vychází z odhadu, kdyby 
nedošlo k realizaci přeložky II/240. Trasa přes centrum města bude efektivní 
i pro relace do západních částí města a přilehlého okolí.

Na základě provedených průzkumů i studia poskytnutých materiálů lze tuto 
pesimistickou hodnotu odhadnout jako 3500 vozidel/den. Při takové intenzitě 
lze očekávat dopravní kongesce v centru, a proto se lze domnívat, že minimálně 
část řidičů bude využívat stávající trasy po druhém břehu Vltavy a kolem 
nemocnice (ul. Mostní). Hodnota odvozená z průzkumů je tak pro pesimistický 
odhad mírně zvýšena a to i proto, že zde lze očekávat i vozidla na relacích, které 
nejsou modelem přímo sledovány (např. z/do oblastí mimo město). Výhodnou 
je, že přes centrum města existuje v podstatě jediná průjezdná trasa, a tak lze 
očekávat minimální dopad na lokality v oblasti nádraží a snad motivaci řidičů 
využívat „objízdné“ trasy mimo centrum.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nezávislý problém, výsledky této úvahy je 
možné přidat k jakékoli jiné variantě, za dvou předpokladů. Prvním je, že tato 
varianta již v sobě tranzitní dopravu nezahrnuje. Druhým, že je k dispozici nový 
most přes Vltavu (Ke Kocandě).

Je navíc nutno upozornit, že tato skutečná intenzita tohoto tranzitního 
dopravního proudu bude úzce ovlivněna i parametry jednotlivých tras (přes 
centrum města i přeložky II/240), případnou realizací dopravně-zklidňujících 
opatření v centru města, popř. konkrétním vývojem dopravní situace (kongescí) 
na jednotlivých trasách. 
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Rozvojové projekty Z2 (parkoviště P+R před nádražím, popř. parkovací dům) a Z3 
(Sladovna) jsou uvažovány vždy (ve všech následujících variantách), opatření Z1 pak 
ve 4 variantách (bez opatření, F1 – omezený rozsah výstavby, F2 – větší rozsah 
výstavby, F3 – úplný rozsah výstavby).

Opatření Z2 a Z3 samostatně bez Z1 (bytové výstavby)

V opačném směru je situace analogická. 

Modelování rozvojových opatření (Z1 – variantně; Z2 a Z3 – vždy)

Modelování rozvojových opatření (resp. všech následujících variant) probíhá pouze 
přístupem P2, tj. s vnitřními cestami v oblasti centra města.

Vzhledem k výše uvedeným faktům, ani případná tranzitní doprava není 
zahrnována. V případě potřeby tento tranzit zahrnout je nutné příslušný odhad 
(připojený k tomuto modelu, popř. dosažený i jinými cestami) k modelovaným 
intenzitám připočítat.

Označení rozvojových opatření: 
Z1 — bytový komplex před nádražím – ve třech fázích F1, F2 a F3;
Z2 — P+R u nádraží; 
Z3 — Sladovna.

Předpokládá se, že záměr Z2 (P+R u nádraží) bude představovat celkem 896 
příjezdů a odjezdů vozidel za den. U záměru Z3 (Sladovna) se pak uvažuje s celkem 
122 příjezdy a odjezdy za den. Tato čísla jsou obsažena v OD matici a podléhají 
kalibračním zásahům vzniklým v celém modelovacím procesu (zejména kalibračním 
procesům zajišťujícím soulad s průzkumy v současném stavu). Nelze tak tato čísla 
interpretovat přímo jako „zdrojovou/cílovou přepravní poptávku“, byť jí tyto 
hodnoty aproximují. Směrování přepravních proudů [vozidel/24 h] z těchto míst je 
následující uvedeno v tabulce v dolní části stránky.

V tabulce jsou obsaženy i „blízké relace“. Je třeba podotknout, že ale tyto centroidy 
zastupují širší oblast centra města, než jmenovaný objekt samotný (popř. samotnou 
ulici). 

Poznámka: analogicky jsou později klíčovány i navyšované intenzity spojené 
s jednotlivými fázemi bytové výstavby Z1 (analogické řešení směrování přepravních 
vztahů – trip distribution). 

Opatření Z2 a Z3 a Z1 F1 (bytová výstavba u nádraží v 1. fázi 300 obyvatel)

Opatření Z2 a Z3 a Z1 F2 (bytová výstavba u nádraží v 2. fázi 800 obyvatel)

Opatření Z2 a Z3 samostatně a Z1 F3 (bytová výstavba u nádraží v 3. fázi 1200 
obyvatel)
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Závěry

V oblasti má dojít ke třem dominantním opatřením na straně infrastruktury.

Prvním je změna organizace dopravy v ul. Husova a na nám. Palackého. Toto bude 
mít vliv na směrování dotčených dopravních proudů. Na druhou stranu, nevznikne 
ale druhá spojnice plánovaného nového mostu přes Vltavu a ul. Mostní přes 
centrum, což případně neposílí motivaci řidičů vozidel tranzitní dopravy (mimo 
centrum) do centra vjíždět.

Vliv realizace opatření Z1 (bytový komplex) ve čtyřech variantách (bez realizace, fáze 
1, fáze 2, fáze 3) je patrný z výsledků modelu. 

Třetím je pak realizace nového mostu přes Vltavu v prodloužení ulice Ke Kocandě. 
Jeho význam ve vztahu k záměrům Z1 (v různých etapách), Z2, Z3 je opět patrný 
z výstupů modelu. Nový most s sebou nese riziko vzniku atraktivní spojnice severo-
západu a jiho-východu (včetně napojení na D8) právě přes centrum města. Uvedený 
efekt je komentován na základě dostupných dat a možností modelu ve formě 
odhadu. Tento efekt je v podstatě nezávislý na realizaci opatření Z1–Z3 a proto jsou 
tyto záležitosti posuzovány odděleně s možností výsledky propojit.

Výstupy modelu rovněž odpovídají rozsahu a povaze vstupních dat, která byla 
k dispozici.

Druhým je realizace nové pozemní komunikace propojující ul. Libušina 
s přednádražím s dílčím dopadem na místní dopravní vztahy.

V každém případě, výsledná dopravní situace bude záviset i na řadě dalších 
speci�ckých faktorů jakými je např. – věková struktura obyvatel nových bytových 
komplexů; struktura zaměstnanosti rezidentů (kam, kdy a jak dojíždět za prací); 
struktura služeb poskytovaných v rozvojových oblastech (zdali se tyto lokality stanou 
cílem i zákazníků z okolí nebo naopak, zdali relativní nedostatek těchto služeb 
v místě bude generovat další cesty místních rezidentů); parkovací politika 
(zpoplatnění, časové omezení parkování); struktura dopravně-zklidňujících opatření 
(zóny se sníženou rychlostí, příčné zpomalovací prahy apod.); struktura dopravně-
organizačních opatření (např. jednosměrný provoz ve vybraných ulicích, zvýšení 
nebo snížení kapacity pozemních komunikacím umožněním nebo zakázáním 
parkování na pozemních komunikací; omezení možnosti odbočit na vybraných 
křižovatkách); umístění vybraných institucí. Toto vše, navíc ve vzájemné kombinaci, 
může výslednou dopravní situaci ovlivnit, ale zároveň toto může sloužit jako námět 
na možná opatření pro dosažení požadované dopravní situace. 

Naopak u některých dalších okrsků (Libušina, nádraží, Jodlova), byla poptávka 
snížena o více než 19 %, a to za účelem dosažení odpovídajících intenzit. Tato 
snížení se pohybují ve výši 23,5 – 25,0 % v těchto případech.

Největší odchylky vypočtených dopravních intenzit v rámci traffic assignmentu od 
intenzit zjištěných průzkumem zaznamenal model v oblasti ul. Nádražní, Trojanova 
a Libušínská.

c) „nadbytečnými“ jízdami spojenými s hledáním volných parkovacích míst.

Přístupy k modelování místních cest uvnitř centra

Porovnáním informací o dopravních proudech v centru a na OK Jodlova × Mostní 
× Erbenova, která je dominantním ze dvou výjezdů z městského centra, se jeví, že 
téměř 19 % dopravního proudu je tvořeno místní dopravou uvnitř centra (vliv 
druhého výjezdu ul. Palackého je zanedbatelný).

Popis přístupů P1 a P2

a) dopravní obsluha centra vyžaduje místní cesty i přes fakt, že oblast není příliš
rozlehlá,
b) organizací provozu v městském centru, kde některé ulice jsou neprůjezdné,

Situaci lze odůvodnit třemi fakty:

U faktoru c) lze očekávat růst jeho významu spolu s dalším rozvojem IAD stejně, 
jako funkcí v centru města. Toto platí zejména pro budoucnost.

Díky faktorům b) a c) se může stát, že vozidlo na dílčí cestě uvnitř centra města 
(např. návštěva obchodu při cestě ze zaměstnání) je zaznamenáno na více sčítacích 
pro�lech současně a podíl místní dopravy tím narůstá, přičemž některé takové cesty 
se mohou na první pohled jevit jako „nelogické trasy“.

A.1 Přístup P1 – Místní cesty uvnitř centra města nejsou modelovány přímo

Díky výše uvedeným důvodům jsou v obecných posouzeních zvoleny 2 přístupy 
k přepravní poptávce v centru města P1 a P2, byť pro detailní analýzu rozvojových 
opatření je pak využit jen přístup P2.

Přepravní poptávka vznikající (zanikající) v centru je z tohoto důvodu snížena 
(referenční hodnotou je 19 %). Jako kompenzace (za účelem dosažení 
odpovídajícího dopravního zatížení jednotlivých ulic) byly tyto cesty vyjádřeny 
pomocí vybraných cest s cílem (zdrojem) mimo oblast. 

Prakticky toto bylo provedeno tak, že v rámci kalibrace byla poptávka některých 
zdrojových (cílových) míst v centru snížena jiným způsobem (než o 19 %). Původní 
hodnota přepravní poptávky odhadnutá s využitím průzkumů byla ponechána 
v případě centroidů v dopravně „izolovaných“ oblastech – Jungmannova, Ke 
Kocandě, Palackého (MěÚ) a Rybova v plné výši a nebyla snížena vůbec (snížení 
o 19 % nebylo provedeno).

Problém je, že pro dosažení křižovatky ul. Komenského, odkud lze pokračovat 
k výjezdu z centrální oblasti města, toto představuje delší trasu (trasa od nádraží 
Žižkovou ul. na Komenského nám. je třetinová ve srovnání s využitím ul. 
Trojanova). Pokud řidiči volí tuto delší trasu, musí to být z důvodů subjektivně 
vnímaného vyššího komfortu jízdy. Na druhou stranu, vzhledem k charakteru této 
oblasti, bylo při modelování upřednostněno dosažení relevantních intenzit v centru 
města. Toto je i příčinou, proč je nutné poptávku v uzlu nádraží snížit, aby bylo 
dosaženo odpovídající intenzity na pro�lu Žižkova. Pro�ly Jodlova (střed), Jodlova 
(okružní křižovatka) a Havlíčkova ovšem ukazují na existenci vnitroměstských cest, 
neboť jim takto přiřazená (modelovaná) intenzita (pro výjezd z centra) je již na 
úrovni zjištěné průzkumem. Postup lze shrnout tak, že v tomto přístupu P1 jsou tak 
cesty uvnitř centra aproximovány cestami mimo centrum.

A.2 Přístup P2 – Místní cesty v centru jsou modelovány

Druhý přístup přistupuje k cestám pouze uvnitř centra města bez omezení, 
i přestože se jedná o relativně málo rozhlehlé území a krátké vzdálenosti, aby jízda 
automobilem byla tak významnou alternativou.

Jde tak patrně o opačný „extrémní“ přístup, jak (mimo skutečně vykonaných cest 
v rámci centra) modelovat i cesty spojené s hledáním volných parkovacích míst, 
rozdělné cesty (např. zastavení v obchodě při cestě ze zaměstnání), popř. nutnost 
objíždět neprůjezdné ulice, pomocí cest, které mají konkrétní zdroj a cíl 
v konkrétních centroidech v centrální části města.

Vstupem do výpočtu je úplná přepravní poptávka zjištěná průzkumem, která je 
rozdělena tak, že 19 % připadá na cesty uvnitř centra, 81 % pak na cesty 
překračující hranice centra. Pro každý z těchto segmentů cest (cesty uvnitř centra 
a cesty z/do centra) je pak směrování přepravních proudů (trip distribution) 
modelováno samostatně.

V případě cest překračujících hranice centra je uplatněn stejný princip jako 
v přístupu P1 – modelování volby cíle podle distribuce proudů na OK Jodlova 
× Mostní × Erbenova. Jen celkové množství těchto cest je nižší (81 % celkové 
poptávky).

Cesty uvnitř centra města jsou pak rozděleny poměrným způsobem (podle podílu 
centroidu na celkové dopravní poptávce centra města). Cesty, které by měly tímto 
způsobem připadnout stejnému (výchozímu) centroidu, jsou ve stejných proporcích 
jako celý dopravní proud rozděleny mezi ostatní centroidy v centru.

Pokud byla tímto způsobem vzniklá přepravní poptávka přiřazena na síť (proveden 
traffic assignment), ukázalo se, že je třeba v rámci kalibrace poptávku redukovat 
o 5 % tak, aby bylo dosaženo hodnot dopravních intenzit srovnatelných
s průzkumem.  Tato úprava se netýká „tranzitních“ cest z jiných částí města (z ul.
Mostní a ul. Erbenovy na OK Jodlova × Mostní) k D8 (do Prahy) a naopak.

Stejným způsobem jako v případě přístupu P1 je k uvedené poptávce připojen třetí 
segment – přepravní proudy z ul. Mostní a Erbenova k dálnici D8 (do Prahy) pro 
možnost modelovat dopad případné výstavby nového mostu přes Vltavu (Ke 
Kocandě – U Dýhárny). Klíčovým vstupem v tomto případě je dopravní průzkum 
na OK Jodlova × Mostní × Erbenova.

Kralupy nad Vltavou  Plán dopravní obslužnosti centra města— 42
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