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Úvod
Nymburk je středně velké město, jehož dopravní systém je poměrně jasně definován řekou,
železničními tratěmi a místy, ve kterých lze tyto bariéry překonat. Z dopravního hlediska je určitou
bariérou rovněž vodní příkop a val, který vymezuje historickou část města. V místech překonání těchto
bariér a v navazujících úsecích komunikací je doprava koncertována. Specifickým problémem je
překonání řeky Labe autem. Na katastrálním území města existuje pouze jeden most, po kterém je
možné řeku překonat – jedná se o most bezprostředně navazující na historické centrum města. Další
blízký most je součástí obchvatu města (silnice I/38). S ohledem na vzdálenost obchvatu od města, je
pro převážnou většinu místní a cílové dopravy využíván právě most navazující na historické náměstí a
centrum města, což vede k negativnímu dopadu na další pobytové a estetické funkce historického
centra.
Město Nymburk je zároveň nejcyklističtějším městem mezi stovkou největších českých měst. Podíl cest
do práce, které jsou realizovány na kole, je větší než 25 % (dle výzkumu z roku 2001 je to 29 % cest na
kole a 39 % pěšky). Díky své relativně kompaktní sídelní struktuře je Nymburk rovněž městem, ve
kterém se lze snadno pohybovat pěšky. Vzdálenosti mezi jednotlivými zdroji a cíli dopravy jsou
v Nymburce relativně malé. Město má velký potenciál pro další rozvoj těchto způsobů dopravy.
Dopravní Fakulta Jana Pernera byla oslovena zástupci města Nymburku s prosbou o zpracování
dopravní koncepce. Po úvodních setkáních byly základní cíle jednání určeny následovně:

Cíle
•
•
•
•
•

vize pro dopravu v Nymburce – strategické cíle
hierarchizace komunikační sítě
určení základních parametrů ulic a veřejných prostranství ve městě
určení priorit v oblasti rozvoje nadřazené komunikační sítě
dosažení všeobecné shody na obsahu koncepce a její projednání v orgánech města

Používání koncepce
•
•

bude podkladem zástupcům města pro rozhodování v otázkách dopravy
bude přílohou zadávací dokumentace pro projektování úprav a rekonstrukcí ulic a veřejných
prostranství
• bude podkladem pro jednání se správci nadřazené komunikační sítě
• bude podkladem pro plánování některých úprav ve městě
Součástí zadávací dokumentace musí být vždy požadavek na soulad návrhu s KOKOS. V rámci technické
specifikace požadavků na dílo se doporučuje explicitně vyjmenovat požadované prvky infrastruktury a
základní parametry navržené v KOKOS pro příslušný prostor/úsek komunikace. Cílem je pochopení a
ztotožnění se s principy uvedenými v koncepci nejprve zadavatelem (zástupcem města) a následně i
zpracovatelem návrhu.
KOKOS je živý materiál, který může být s ohledem na změnu výchozích podmínek, nové poznatky a
zkušenosti průběžně upravován a dle potřeby doplňován.

Návrhová část
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Strategický rámec
Prioritní osa
1. V Nymburce je všude
blízko

Nástroje
 Územní plán musí vytvářet podmínky pro rozvoj kompaktního města s bohatým
mixem funkcí.

 Nymburk je město, ve kterém lze většinu cest realizovat do 5 až 15 minut bez ohledu
na způsob dopravy.

 Předcházet „rozlézání“ města do krajiny pomocí nástrojů územního plánování, ale
také pomocí dopravní politiky města.

 Základním předpokladem pro zajištění dostupnosti všeho, co lidé potřebují, potažmo
pro dobré fungování dopravy, je délka cest. Občanská vybavenost, bydlení a pracovní
příležitosti musí být „po ruce“.

 Zajistit vysokou kvalitu veřejných prostranství po všech stránkách (zeleň, mobiliář,
bezpečnost, čistota, estetika atd.) tak, aby lidé neměli důvod stěhovat se za město.
Dbát na kvalitu občanské vybavenosti.

2. Město pěších a cyklistů

 Negativním jevem je tzv. suburbanizace – proces stěhování se do rozvolněné
zástavby za město, které vede k nárůstu intenzit automobilové dopravy ve městě.

 Zvyšovat objektivní, ale i vnímanou bezpečnost pěších pomocí dopravní
infrastruktury (opatření na přechodech, chodníky) a zklidněním dopravy.

 V Nymburce bychom se výhledově neměli bát pustit děti například do školy bez
doprovodu.

 Realizovat opatření pro zvýšení objektivní a vnímané bezpečnosti cyklistů na
hlavních ulicích a v křižovatkách. V residenčních a centrálních částech města
realizovat opatření vedoucí ke zklidnění dopravy.

 Vzdálenost mezi centrem města a nejlidnatějšími sídlišti v západní části města je
méně než 1,5 km. Proto jsou pěší chůze a jízda na kole nejčastějším způsobem
dopravy (společně tvoří cca 60 % - 65 % procent cest do školy a do zaměstnání).

 Zajistit plošnou prostupnost území pro cyklisty (cykloobousměrky).

 Nymburk je nejcyklističtější město v ČR (uvažujeme-li sto největších měst ČR), podíl
cest na kole do školy a do zaměstnání je mezi 25 % - 30 %.

 V extravilánu, parcích a podél řek budovat stezky pro chodce a cyklisty pro
rekreační využití a napojení přilehlých částí města a okolních obcí.
 Usilovat o vybudování paralelního přemostění Labe.

3. Plynulá doprava
s minimálním dopadem
na obyvatele

Východiska

 Průjezdní a cílová doprava bude v co největší možné míře vedena po hlavních
ulicích. V obydlených oblastech bude naopak doprava vhodnými opatřeními
zklidněna tak, aby residenti a centrální části města byli chráněni před negativními
dopady dopravy (bezpečnost, hluk, emise atd.).
 Zaměřit se na řešení parkování v sídlištních oblastech v kontextu jejich dalších
urbanistických hodnot.

 V Nymburce byl nedávno dobudovaný obchvat silnice I/38, což přispělo ke snížení
intenzit zejména nákladní dopravy v centru města.
 Na místních komunikacích došlo od roku 2000 k celkovému úbytku automobilové
dopravy.
 Zatížení automobilovou dopravou je stále významné ve 3 úsecích: náměstí
Přemyslovců cca 12 tis. vozidel za 24h, ulice Boleslavská a ulice Zbožská cca 10 tis.
vozidel za den. V těchto lokalitách se objevují přiměřené dopravní kongesce v čase
dopravní špičky.
 Problémem je vysoké zatížení dopravou historického centra a náměstí Přemyslovců,
kde dochází ke střetu dopravy a dalších městských funkcí.
 Parkování je problémem v oblastech s vysokou hustotou zalidnění v západní části
města.

 Budovat infrastrukturu pro veřejnou dopravu s cílem její preference.

4. Jednoduše veřejnou
dopravou

 Optimalizovat linkové vedení a jízdní řády městské hromadné dopravy s cílem
zvýšení kvality dopravní obslužnosti.
 Řešit odstavení automobilů a jízdních kol u vlakového nádraží.

 Městská hromadná doprava v Nymburce je neopomenutelnou alternativou pro
vybrané skupiny obyvatel města.
 Městská hromadná doprava v Nymburce slouží pro napojení okolních obcí.
 Velký potenciál rozvoje Nymburka dlí v atraktivním městském prostředí a relativně
dobré dopravní dostupnosti hlavního města Prahy.
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Hierarchizace komunikační sítě
Základním nástrojem pro naplnění strategického rámce koncepce je hierarchizace komunikační sítě města. Jednotlivé úseky místních komunikací jsou rozděleny do několika kategorií. Kategorie předurčují budoucí
parametry ulice a jejího dopravního prostoru a stejně tak i jednotlivé infrastrukturní prvky a opatření, které budou realizovány. Cílem je zabezpečit jak dopravní, tak pobytové funkce ulice a sladit potřeby všech uživatelů.
Hlavním cílem hierarchizace je zvýšení bezpečnosti a přehlednosti komunikační sítě a snížení negativních dopadů dopravy na obyvatele města. Konkrétně jsou cíle hierarchizace následující:
•

zklidnění dopravy v residenčních oblastech a v centrální části města

•

koncentrace dopravních proudů motorové dopravy na hlavních ulicích

•

realizace typových řešení na celém území města z důvodu snadnějšího pochopení dopravních situací všemi účastníky provozu

•

zpřehlednění dopravní situace v rámci města

•

zajištění návaznosti pěších tras

•

zajištění návaznosti tras s prvky zajišťujícími bezpečný pohyb cyklistů

•

umožnění rozvoje kvalitních veřejných prostranství s vysokou poptávkou po pobytových funkcích

Pro město Nymburk bylo v navrženo 5 kategorií ulic:

Komunikace v extravilánu

sběrná komunikace

zklidněná ulice

sdílený prostor

bez motorové dopravy

Maximální rychlost je převážně 90 km/h.
Mimo zastavěné území obce.

Jedná se o hlavní městské komunikace
s maximální povolenou rychlostí 50
km/h. V Nymburce se jedná o průtahy
silnic II. tříd a III. tříd, ale také o
významné ulice v rámci sídelních
jednotek. Charakterizuje je vyšší podíl
cílové a transitní dopravy, neslouží
výlučně pro obsluhu přilehlých objektů.

Zpravidla ulice s maximální povolenou
rychlostí do 30 km/h. Jedná se o ulice,
které slouží převážně pro obsluhu
přilehlých objektů.
Dále se jedná o dopravně významné
komunikace se zvýšenou poptávkou po
pobytové funkci (centrální, obytné
oblasti apod.).

Zpravidla ulice s maximální povolenou
rychlostí do 20 km/h. Koncové úseky
komunikací sloužících pro obsluhu
přilehlých objektů, oblasti se zvýšenou
poptávkou pobytové funkce.
Dále se jedná o dopravně významné
komunikace se zvýšenou poptávkou po
pobytové funkci (centrální, obytné
oblasti apod.).

Jedná se o samostatně vedené pěší
stezky a cyklostezky, komunikace
s vyloučením provozu motorových
vozidel, polní cesty, pěší zóny apod.

Odpovídající funkční skupina MK
B, C a průjezdní úseky silnic
C
D1
D1, D2
Jednotlivé kategorie odpovídají definicím funkčních skupin místních komunikací pouze dílčím způsobem. V této koncepci definované kategorie ulic nelze zaměňovat za zatříděním komunikací, či s úpravou provozu na
pozemních komunikací. Například sdílený prostor může, ale nemusí být bezpodmínečně součástí zóny označené dopravní značkou IP26 Obytná zóna.

8

Mapa 1 Hierarchie komunikační sítě
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Základní parametry jednotlivých kategorií
HDP – hlavní dopravní prostor, zjednodušeně řečeno se jedná o vozovku, prostor mezi obrubníky PDP – přidružený dopravní prostor, jedná se o prostor mezi vozovkou a zástavbou

Komunikace v extravilánu

sběrná komunikace

Součástí HDP jsou:
jízdní pruhy a řadící pruhy v křižovatkách
| vodicí proužky | středová dělící čára (v
odůvodněných případech může být
vypuštěna) | jízdní pruhy pro cyklisty
(vyhrazený pruh, ochranný pruh,
cyklopiktokoridor) | parkovací pruh/pás
Pokud je to vhodné, doporučuje se
v odůvodněných případech, ale ne na
budovat stezky pro chodce a cyklisty se
úkor pruhů pro cyklisty | pruh pro
smíšeným provozem vedené paralelně zásobování v případě potřeby | ochranné
s komunikacemi v extravilánu (například
ostrůvky v místech pro překonání
napojení blízkých obcí a dalších cílů
komunikace a přechodů pro chodce |
dopravy).
střední dělící pás se nezřizuje | zastávky
Pro komunikace v extravilánu nejsou
veřejné dopravy (prioritně zastávky
v této koncepci žádná další zvláštní
v jízdních pruzích např. v tzv.
doporučení a postupuje se dle uvážení s
„špuntovacím“ uspořádání).
respektováním příslušných ČSN a TP.
Součástí PDP jsou:
chodníky (v odůvodněných případech
pouze po jedné straně ulice) |
stromořadí | účelný mobiliář (stojany na
kola, lavičky, odpadkové koše, lampy
apod.) | stezka pro chodce s povoleným
vjezdem cyklistů (pouze doplňkově
k pruhům pro cyklisty) | prostor pro
zásobování (v případě potřeby).

zklidněná ulice

sdílený prostor

bez motorové dopravy

Součástí HDP jsou:
jízdní pruhy | parkovací pruhy/pásy |
pruh pro zásobování v případě potřeby |
vodicí proužky a středová dělící čára se
nezřizují | protisměrný provoz cyklistů
v jednosměrných komunikacích (pouze
pomocí svislého dopravního značení,
v odůvodněných případech
cyklopiktokoridor) | dlouhé příčné prahy
(jako chodníkové přejezdy navazující na
chodníky sběrných komunikací, v místech
pro překonání komunikace) | zvýšené
křižovatkové plochy | zastávky veřejné
dopravy (prioritně zastávky v jízdních
pruzích např. v tzv. špuntovacím
uspořádání).
Součástí PDP jsou:
chodníky (v odůvodněných případech
pouze po jedné straně ulice) |
stromořadí (lze realizovat jako vysazenou
chodníkovou plochu do pásu/pruhu pro
parkování) | účelný mobiliář (stojany na
kola, lavičky, odpadkové koše, lampy
apod.) | opatření pro cyklisty se nezřizují.

Ulice je předmětem architektonickourbanistického návrhu:
ulice je koncipována v jedné úrovni |
cílem je minimalizace oddělení prostor
s různou funkcí (např. pouze materiálem,
případně tvarem a reliéfem dlažby,
zapuštěné obrubníky se zřizují pouze
v odůvodněných případech)
součástí je:
dopravní prostor | prostor pro chodce a
pobyt (například pro volně stojící stoly a
židle) | prostor pro chodce a pobyt může
být sloučen s dopravní prostorem |
v případě potřeby prostor pro parkování
a prostor pro zásobování | účelný
mobiliář (stojany na kola, lavičky,
odpadkové koše, lampy apod.) | opatření
pro cyklisty se nezřizují.

Pro komunikace bez motorové dopravy
nejsou v této koncepci žádná zvláštní
doporučení.

Parametry pro jednotlivé kategorie konkretizují zásady uvedené ve státní technické normě zejména ČSN 736110 Navrhování místních komunikací.
Aby hierarchizací komunikační sítě bylo dosaženo očekávaných přínosů, je třeba dbát na dodržení vymezení sběrných ulic a zklidněných ploch. To, zda má být prostor či ulice zklidněna v rámci kategorie zklidněná ulice či
sdílený prostor, již v řadě případů není pro dobré fungování celé komunikační sítě klíčové. Proto byla řada ulic označena v mapě 1 hnědou barvou jako „nespecifikováno: zklidněná ul. / sdílený pr.“. Toto označení
ponechává volbu kategorie na projektantovy příslušné oblasti nebo úseku. V optimálním případě by ale měly být kategorie určeny najednou pro každou ucelenou oblast. V detailním návrhu lze v opodstatněných případech
v rozporu s KOKOS zaměnit kategorii zklidněná ulice za kategorii sdílený prostor, respektive za kategorii bez motorové dopravy a naopak. Pro fungování koncepce je klíčové jasné vymezení systému sběrných komunikací.
Díky uvedeným parametrům jednotlivých kategorií ulic dokážou účastníci provozu jednoznačně identifikovat, v jaké kategorii ulice se nacházejí a přizpůsobit tomu svoje chování. Pro dosažení ještě větší srozumitelnosti
komunikační sítě je klíčové řešení přechodů mezi jednotlivými kategoriemi.
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Řešení návaznosti dvou kategorií

odbočení odbočovací pruh vypustit. Cílem snížení prostorových nároků pruhů pro odbočení je zejména
získání prostoru pro opatření pro cyklisty.

Začátek zastavěného území
Při příjezdu do obce je třeba upozornit účastníky silničního provozu na změnu dopravního režimu, zejména
výrazné snížení rychlosti a vyšší výskyt pěších a cyklistů. Dle KOKOS pokračují komunikace přicházející
z extravilánu do zastavěného území buď jako sběrné komunikace, nebo komunikace v kategorii zklidněná
ulice. Pro účastníky přijíždějící do zastavěného území jsou základními poznávacími znameními změny
kategorie na kategorii sběrná komunikace výskyt chodníků, cyklistických pruhů a ochranných ostrůvků.
Pokud je komunikace v extravilánu napojena přímo na kategorii zklidněná ulice, je základní poznávacím
znamením výskyt chodníků, parkovacích pruhů, křižovatek bez úpravy přednosti a prvků zklidnění. V obou
případech je třeba v určitém místě (ideálně v bodě umístění dopravní značky IS12 začátek obce) vytvořit
tzv. vjezdovou bránu.

Obrázek 2 Rozšíření jízdního pásu za účelem vytvoření podmínek pro odbočení. Ve stísněných podmínkách nahrazuje rozšíření jízdního pásu
odbočovací pruh a umožňuje realizaci opatření pro cyklisty.

Křižovatka sběrné komunikace a komunikace v kategorii zklidněná ulice
Doporučuje se budování průsečných křižovatek s úpravou přednosti. Základním parametrem je zachování
kontinuity PDP sběrné komunikace. Na ramenech křižovatky, které přísluší ke kategorii zklidněná ulice,
budou budovány dlouhé příčné prahy – chodníkové přejezdy navazující na chodníky sběrných komunikací.
Toto opatření je klíčové pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších pohybujících se paralelně se sběrnou
komunikací. Chodníkový přejezd je velmi podstatným prvkem pro čitelnost hierarchie komunikační sítě.
Účastníci provozu, kteří odbočují do zóny zklidněná ulice, jsou tímto upozorněni na změnu dopravního
režimu.

Obrázek 1 Schéma vjezdové brány do zastavěného území (TP 179)

Vjezdovou bránou se rozumí kombinace několika možných opatření. Základním opatřením je zřízení
dopravní šikany na vjezdu do obce. Ta může být dle potřeby kombinována s ochranným ostrůvkem a
místem pro překonání komunikace. Od vjezdové brány směrem dále do zastavěné oblasti bude
komunikace naplňovat parametry definované v KOKOS. Vjezdovou bránu lze s výhodou využít pro
převedení cyklistů/chodců z pruhů pro cyklisty/chodníků na stezku pro chodce a cyklisty vedenou
paralelně s komunikací v extravilánu.

Křižovatka dvou sběrných ulic
S ohledem na vysoké intenzity cyklistů v Nymburce a zejména s ohledem na navržené vedení cyklistů
v HDP na sběrných komunikacích se doporučuje řešit křížení dvou sběrných komunikací pomocí
průsečných křižovatek s úpravou přednosti (v případě potřeby řízení pomocí světelného signalizačního
zařízení). Navrhování a realizace okružních křižovatek se nedoporučuje s ohledem na sníženou vnímanou
bezpečnost cyklistů. Při případné realizaci okružní křižovatky je třeba dodržet parametry okružní křižovatky
z TP179 Navrhování komunikací pro cyklisty (minimalizovat šířku jízdního pásu na okruhu – případně
pomocí pojížděného prstence, upravit vjezd do okružní křižovatky tak, aby umožňoval plynulou změnu na
společný provoz). Na všech ramenech křižovatky, kde existují navazující pěší trasy budou zřizovány
přechody pro chodce nebo místa pro přecházení/překonání komunikace. V rámci řadících pruhů bude
řešeno rovněž řazení cyklistů dle TP179 (povolený směr jízdy cyklistů, naznačení průjezdu v rámci řadícího
pruhu, ochranný/vyhrazený pruh pro cyklisty, prostor pro cyklisty). V případě úzkého uličního profilu lze
provést zúžení pruhu pro odbočení dle ČSN, případně realizovat rozšíření jízdního pásu za
účelem vytvoření podmínek pro odbočení vlevo/vpravo (viz obr. č. 2), nebo v případě nízké poptávky po

Obrázek 3 Chybné a správné provedení vjezdu do zklidněné ulice. Vlevo je chodníkový přejezd umístěn s odstupem od křižovatky, není tedy
zajištěná kontinuita chodníku vedeného souběžně s hlavní komunikací.

Obrázek 4 Správné provedení vjezdu do zklidněné ulice.
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Sběrná komunikace navazující na sdílený prostor
Řeší se obdobně jako křižovatka sběrné komunikace s komunikací v kategorii zklidněná ulice s tím
rozdílem, že navazující sdílený prostor zůstává ve stejné úrovni s chodníkovým přejezdem.

Křižovatka dvou komunikací v kategorii zklidněná ulice
Řeší se jako průsečná křižovatka bez úpravy přednosti. Křižovatka může být doplněna zvýšenou
křižovatkovou plochou. Zvýšená křižovatková plocha je navržena tak, aby byla zachována kontinuita
chodníků v jednotlivých ramenech křižovatky.

Obrázek 5 Chybné a správné provedení křižovatky ve zklidněné ulici. Vlevo – přednost upravena, chybí zvýšená křižovatková plocha, která by
plnila rovněž funkci dlouhého příčného prahu. Dlouhý příčný práh umístěn zbytečně až za hranicí křižovatky. Vpravo – zvýšená křižovatková
plocha zajišťuje návaznost přidruženého prostoru, platí přednost zprava.

Navrhované prvky infrastruktury
Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, ochranný pruh a cyklopiktokoridor
Tzv. integrační opatření pro cyklisty, jejichž význam spočívá ve vizuálním oddělení cyklistů v rámci vozovky,
jsou klíčovým opatřením pro sběrné komunikace. Výhody integračních opatření jsou:
• oddělený provoz cyklistů a chodců
• vizuální oddělení od motorové dopravy
• větší bezpečnost v křižovatkách
• cyklisté neztrácejí práva přednosti v křižovatkách
• je zachována logika vedení infrastruktury pro cyklisty v rámci celé sítě místních komunikací (cyklista
se pohybuje vždy po pravém okraji vozovky ve směru jízdy, vždy jednosměrně – ať už na sběrných
komunikacích, zklidněných ulicích, nebo ve sdíleném prostoru)
• vzniká ucelená síť opatření, která na sebe vzájemně navazují – v důsledku typovosti uspořádání
infrastruktury je zajištěna návaznost postupně vznikajících opatření (častý problém při budování
cyklistických stezek v PDP)
• opatření jsou snadno realizovatelná (v řadě případů se jedná pouze o úpravu dopravního značení).
Jednotlivé druhy integračních opatření kladou různé prostorové nároky. Prostorově nejnáročnější je
vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, který umožňuje jízdu všech druhů vozidel v souběžných pruzích.
Ochranný pruh umožňuje jízdu osobních vozidel v souběžném pruhu, rozměrnější vozidla mohou ochranný
pruh pojíždět. Cyklopiktokoridor se užívá pouze pro zvýraznění pohybu cyklistů a usměrnění jejich pohybu.

Pro křížení dalších kategorií nejsou v této koncepci žádná zvláštní doporučení a postupuje se dle uvážení
s respektováním příslušných ČSN a TP.

Napojení míst ležících mimo pozemní komunikace
Platí, že musí být zachována kontinuita chodníků s odpovídajícím příčným a podélným sklonem. Vylučuje
se návrh tzv. „zvlněných chodníků“. Překonání výškového rozdílu mezi chodníkovým přejezdem a
vozovkou musí být zajištěn sníženým či sklopeným obrubníkem v šířce max. 0,5.

Obrázek 6 Chybné a správné provedení napojení místa mimo pozemní komunikaci

Obrázek 7 Základní (minimální) prostorové nároky integračních opatření pro cyklisty podél obruby (TP 179).

12

Vedení pruhu pro cyklisty podél podélného stání vozidel vyžaduje rozšíření pruhu pro cyklisty o
bezpečnostní odstup tak, aby se cyklisté nepohybovali ve dveřní zóně parkujících vozidel.

Cykloobousměrka
Protisměrný provoz cyklistů v jednosměrných komunikacích je základním opatřením pro zajištění plošné
prostupnosti území pro cyklisty. Jednosměrné komunikace jsou často zřizovány pro omezení průjezdu
automobilů nebo umožnění parkování ve stísněných poměrech. Na komunikacích s nízkou intenzitou
provozu není nutné protisměrný cyklistický provoz nijak zvláštně šířkově zohledňovat (například pomocí
cyklopruhu). Lze vycházet z principu jednopruhové obousměrné komunikace, kde jako výhybny mohou
sloužit například vjezdy do objektů, neobsazená místa, mezery v pásu pro parkování apod.
Cykloobousměrky lze realizovat i v úsecích s parkováním po obou stranách komunikace.

Obrázek 10 Vlevo – úprava neodůvodněně znemožňuje obousměrný provoz cyklistů. Vpravo – cykloobousměrka zřízená pomocí svislého
dopravního značení (dodatková tabulka E12a).

Stromořadí v prostoru parkovacího pásu a šikana
Obrázek 8 Základní (minimální) prostorové nároky integračních opatření pro cyklisty u podélného stání (TP 179).

Vyznačení na obousměrné komunikaci bez středové dělící čáry
Ochranný pruh pro cyklisty lze vyznačit po obou stranách obousměrné komunikace bez střední dělicí čáry.
Opatření je vhodné realizovat na komunikacích s významnou poptávkou cyklistů ve stísněných
prostorových poměrech.

Na následujícím obrázku je vedle cykloobousměrky a chodníkového přejezdu patrný pás pro parkování
v ose stromořadí. Výhodou tohoto uspořádání je vedle estetické kvality zejména vysoká efektivita využití
uličního prostoru. Uspořádání parkování v ulici se mění. Podélné a šikmé parkování se přibližně v polovině
délky bloku vystřídají, čímž vzniká šikana, která přispívá ke zklidnění komunikace. Za povšimnutí stojí
rovněž šikmé parkování tzv. „na couvačku“, kdy vozidla parkují couváním. Toto uspořádání šikmého
parkování zlepšuje přehled řidiče při výjezdu z parkovacího místa a celkově zvyšuje bezpečnost dopravy.

Obrázek 11 Parkovací pás v ose stromořadí, šikana, parkování „na couvačku“, cykloobousměrka, chodníkový přejezd.
Obrázek 9 Obousměrná komunikace bez střední dělící čáry a s ochrannými pruhy pro cyklisty – Uherské Hradiště.

Obousměrná jednopruhová komunikace s výhybnami
Při nedostatečné šířce uličního prostoru a vyšší poptávce po parkování lze na zklidněných komunikacích a
sdíleném prostoru zřizovat jednopruhové komunikace s výhybnami.
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chodce, ze kterých vyplývá povinnost jejich užití. Chodci mají mít možnost přecházet komunikaci kdekoliv.
Opatření přináší zvýšení komfortu rovněž osobám s omezenou schopností pohybu.

Duální vedení infrastruktury pro cyklisty
Existují různé skupiny uživatelů cyklistické dopravy.
Někteří preferují plynulou jízdu bez ztráty přednosti
v křižovatkách i za cenu společného provozu s
motorovou dopravou, jiní se necítí ve společném
provozu bezpečně. První skupina rychlých
dopravních cyklistů vyvolává na smíšených stezkách
konfliktní situace (neslezení z kola a nedání
přednosti na přechodech pro chodce navazujících na
stezky pro cyklisty, rychlá a neohleduplná jízda na
smíšených stezkách pro chodce a cyklisty). Duální
vedení znamená umožnění jízdy cyklistů v HDP
(například ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty,
nebo ve smíšeném provozu) a současné umožnění
jízdy po chodníku (označeném jako stezka pro
chodce s povoleným vjezdem jízdních kol). Volba
mezi chodníkem/stezkou a vozovkou by měla být
vždy ponechána na uživateli. Rychlí cyklisté, kteří
jsou sobě i ostatním nebezpeční v PDP přirozeně
preferují vozovku. Méně sebevědomí uživatelé, kteří
zpravidla vyvolávají méně konfliktů ve smíšeném
provozu s chodci, preferují chodník/stezku.

Zastávka v jízdním pruhu a špuntovací zastávka
Výhodou zastávky v jízdním pruhu jsou: menší náročnost na prostor – nedochází ke zúžení chodníku
v místě čekání lidí, pohodlný a rychlý nájezd a výjezd ze zastávky (přirozená přednost).

Obrázek 12 Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol
ponechává možnost volby mezi vozovkou a přidruženým dopravním
prostorem.

Ochranné ostrůvky pro chodce
KOKOS doporučuje zřizování ochranných ostrůvků v místě přechodů pro chodce a v místech pro
přecházení na sběrných komunikacích. Ochranné ostrůvky rozdělují šířku komunikace na dva samostatné
úseky, ve kterých jsou chodci ohroženi vždy pouze z jednoho směru. Další výhodou ochranného ostrůvku
oproti vysazeným chodníkovým plochám je zachování kontinuity trasy cyklisty ať už ve společném provozu,
v ochranném či vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty. Vysazené chodníkové plochy lze zřizovat s cílem
zkrácení délky přechodu v prostoru pásu pro parkování. Zřízení vysazené chodníkové plochy nesmí vést ke
znemožnění souběžné jízdy cyklistů a motorových vozidel ať už v souběžných pruzích, nebo ve společném
provozu.

Obrázek 14 Zastávka v jízdním pruhu.

Zastávku v jízdním pruhu lze doplnit o střední dělící ostrůvek a zamezit tak možnosti objíždění stanicujícího
autobusu. Ostrůvek může být s výhodou využit jako ochranný ostrůvek v místě přechodu pro chodce/místě
pro přecházení. Na jednu stranu se jedná o určité omezení automobilové dopravy v úsecích s vyšší
intenzitou automobilové dopravy. Na druhou stranu jde o preferenční opatření veřejné dopravy. Před
stanicujícím autobusem vzniká v průběhu zastavení v zastávce volný prostor.

Obrázek 13 Vlevo – nežádoucí lokální zúžení jízdních pruhů, vzniká kolizní bod a objektivní i vnímané snížení bezpečnosti cyklistů. Vpravo –
realizace ochranného ostrůvku, ochranné pruhy umožňují jízdu osobních automobilů v souběžném pruhu (foto T. Cach).

Místa pro přecházení a dlouhé příčné prahy
Ve zklidněných ulicích budou realizována místa pro přecházení (bez vyznačení přechodu pro chodce).
Místa pro přecházení budou v případě potřeby umístěná na dlouhých příčných prazích. Cílem opatření je
zachování kontinuity pěších tras a současné zklidnění motorové dopravy. Místa pro přecházení mohou být
rovněž součástí zvýšených křižovatkových ploch. V zóně tempo 30 není vhodné realizovat přechody pro

Obrázek 15 Příklad špuntovací zastávky.
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Historické centrum a náměstí Přemyslovců
V průběhu projednání KOKOS bylo historické centrum města, jehož hranice tvoří historický vodní příkop a
řeka Labe, nejčastějším tématem diskuze. Stejně jako v řadě dalších měst dochází i v centrální části
Nymburka ke střetu dopravní funkce s pobytovými funkcemi a estetikou. Komunikace, které by s ohledem
na svůj dopravní význam byly v jiném kontextu zařazeny do kategorie sběrná komunikace, byly v úsecích
procházejících historické centrum zařazeny do kategorie zklidněná ulice, nebo v případě náměstí
Přemyslovců dokonce do kategorie Sdílený prostor.

Náměstí Přemyslovců
V rámci KOKOS bylo náměstí Přemyslovců, v souladu s vítězným návrhem architektonické soutěže na jeho
rekonstrukci, navrženo jak sdílený prostor, jehož základním znakem je absence výškových rozdílů mezi
dopravní a pobytovou částí prostoru. KOKOS navrhuje toto uspořádání v rámci celého náměstí tedy
v rozporu s vítězným návrhem i pro úseky ulic Tyršova a Soudní. Oproti architektonickému návrhu KOKOS
nedoporučuje realizaci zvýšené obruby vymezující prostor lemující náměstí paralelně s uliční frontou
(jedná se o jakýsi chodník, který bude silnou psychologickou bariérou pro využití prostoru v celé šířce).

Přemyslovců, charakterizuje relativně vyšší intenzita automobilové dopravy. V obecné rovině lze o jejich
fungování říci následující:
 pokles nehodovosti
 snížení rychlosti motorových vozidel
 nesnižuje se kapacita komunikací
 pozitivní vliv na plynulost dopravy
 větší volnost pohybu (jsou využívány nové trasy)
 zvýšení estetické kvality lokality, stimulace pobytových funkcí a aktivit v prostoru
 pokles intenzit dopravy vlivem změny trasování některých cest (podmíněno existencí
alternativních tras pro některé dosavadní cesty)chodci se cítí méně komfortně ve sdíleném
prostoru při vyšších intenzitách automobilové dopravy
‒ chodci se cítí méně komfortně při vyšších intenzitách automobilové dopravy
‒ možnost negativního vnímání u dětí a starších lidí, např.: nejistota při překonání komunikace může
být pro některé uživatele důvodem pro nevyužívání prostoru
‒ předmět kritiky lidí se zrakovým handicapem (pohyb ve sdíleném prostoru je podmíněn vzájemnou
interakcí jeho uživatelů)
‒ nesprávnému parkování v plochách pro pobyt při nedostatečně důrazném vymezení prostoru pro
parkování a při nedostatečném vymáhání správného užívání prostoru
Uspořádání náměstí je věcí architektonického návrhu. Sdílený prostor je jedním z možných řešení,
které by dle zkušeností z obdobných lokalit v zahraničí nemělo vést ke snížení bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ale naopak k jejich zvýšení. V důsledku opatření by nemělo dojít ke snížení kapacity
komunikace. Nicméně pro některé uživatele může absence přechodu pro chodce představovat určitý
diskomfort. Nejistota a vnímané riziko je dle teorie shared-space základním předpokladem pro
vzájemnou ohleduplnost a bezpečné chování uživatelů sdíleného prostoru. Klíčové je provedení
některých detailů:
• ne příliš výrazné vymezení dopravního prostoru – řidič vozidla by neměl mít pocit, že jede
v koridoru, který je vymezen výlučně pro něj
• (na druhou stranu je třeba) zajistit nevyjíždění vozidel mimo vymezený dopravní prostor –
například pomocí sloupků, zeleně, prvků mobiliáře apod.
• zajistit dobré osvětlení, zejména v koridorech s vyšší intenzitou dopravy – vzájemná viditelnost je
předpokladem vzájemné interakce, na které je fungování shared-space založeno
• co nejmenší šířka dopravního prostoru, aby nedocházelo k předjíždění cyklistů a řidiči nebyli
motivování k rychlé jízdě

Komunikace s větším dopravním významem
Další komunikace s větším dopravním významem na území historického centra jsou Boleslavská, navazující
Kolínska a Tyršova. Tyto úseky byly navrženy v kategorii zklidněná ulice. V této kategorii však představují
určitou výjimku, a kromě prvků navržených pro tuto kategorii by měly, vzhledem k intenzitám dopravy,
obsahovat rovněž prvky pro cyklisty (vyhrazené nebo ochranné pruhy pro cyklisty, případně
cyklopiktokoridor). Totéž platí i pro navazující úsek Kolínské ulice až po křižovatku s ulicí Na Ostrově.

Ostatní ulice v historickém centru
Obrázek 16 Vítězný architektonický návrh náměstí Přemyslovců.

Kritickým bodem návrhu je průtah ulice Boleslavská přes náměstí, kde lze, vzhledem k vysokým intenzitám,
předpokládat silnou dominanci automobilové dopravy. Pro odhad možných dopadů opatření na
bezpečnost a plynulost dopravy byla provedena rešerše srovnatelných již realizovaných řešení.
V Evropských i jiných městech světa existuje několik dobře popsaných s náměstím Přemyslovců
srovnatelných příkladů sdílených prostor (anglicky shared-space). Mezi ně patří například Rijksstraatweg ve
městě Haren, Londýnská Exhibition street, nebo Sonnenfelsplatz ve Štýrském Hradci. Jednotlivé případy se
liší uspořádáním prostoru, intenzitami dopravy (ať už pěší, cyklistické, nebo motorové), charakterem
provozu a širšími vztahy, a proto je jejích srovnání problematické. Uvedené lokality, stejně jako náměstí

Komunikace ve zbývajících ulicích byly s ohledem na svůj historický charakter, vysoký význam pro
pobytové funkce a relativně nízké intenzity dopravy navrženy v režimu sdílený prostor.

Velké Valy v úseku Boleslavská – Tyršova
Dopravní význam úseku komunikace by výrazně vzrostl v případě jejího napojení na ulici Boleslavskou.
Prakticky by došlo k převedení silnice II/331 do této trasy. Možnosti konkrétního provedení napojení na
ulici Boleslavskou (jednosměrné, kapacitně omezené, s vyloučením průjezdu úsekem apod.) je třeba
prověřit s ohledem na další funkce a potenciál prostoru. V případě plnohodnotného obousměrného
napojení do křižovatky s ulicí Boleslavskou se doporučuje přeřazení úseku do kategorie sběrná
komunikace.
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Návrh rozvoje nadřazené komunikační sítě
Zhodnocení trasování komunikací ve stávajícími ÚP
Dle územního plánu města by měly výhledově vzniknout v Nymburce 3 významné nové dopravní stavby
s větším významem pro cílovou a tranzitní zejména automobilovou dopravu. Pro účely této koncepce byly
navržené komunikace pojmenovány následujícím způsobem:
•

•

•

Severní tangenta | Jedná se o plánovanou přeložku silnice II/331, jejímž cílem je odvedení
tranzitní dopravy ve směru západ-východ. Paralelou k této trase je dnes ulice Poděbradská
s relativně nízkou intenzitou dopravy. Potenciál této trasy pro převedení transitní dopravy je
zanedbatelný, a to i v souvislosti s dalšími navrhovanými úseky nadřazené komunikační sítě. Navíc
plánovaná komunikace prochází intenzivně využívanou oblastí v blízkosti vlakového nádraží a její
další využití pro transitní dopravu není vhodné. Navrhuje se vyřazení úseku z ÚP. Přeložení silnice
II/331 mimo zastavěné území města je navrženo v trase JV tangenty, která je uvažována ve výhledu
územního plánu.
Most v západní poloze | Hlavním přínosem mostu je odlehčení historického centra města. Analýza
intenzit, zdrojů a cílů dopravy ukázala, že řada cest, které jsou dnes realizovány přes náměstí
Přemyslovců, by mohla být realizována v nové trase. Jedná se zejména o transitní dopravu ve
směru Sadská – Mladá Boleslav, ale také o cesty obyvatel města žijících v severní části za
občanskou vybaveností jižně od Labe. Je navrženo zanesení stavby do ZÚR, kde dnes tato stavba
není uvažována. Most je navržen jako přeložka silnice II/503 a dočasná přeložka silnice II/331.
SZ tangenta (jižní část) | Dle ZÚR se jedná o další úsek přeložky silnice II/331. Jedná se o již dnes
existující komunikaci, která slouží pro obsluhu residenční oblasti. Tento úsek má význam s ohledem
na vybudování navazujícího úseku SZ tangenty (severní část), který je uvažován ve výhledu ÚP.
Potenciál pro odlehčení místních komunikací (zejména komunikací Purkyňova, Zbožská,
Boleslavská) není jednoznačný. Pozice tangenty není atraktivní pro místní dopravu a dopravní
poptávka ve směru Kostomlaty nad Labem – Mladá Boleslav není významná. Trasa prochází dnes již
zastavěným a z východní strany rozvojovým územím města. Pří případném napojení komunikace na
navazující úsek SZ tangenty (severní část) se doporučuje citlivý přístup zohledňující nižší dopravní
význam komunikace. V celkovém návrh nebude úsek uvažován jako přeložka silnice II/331, ale
přeložka silnice II/503.

Ve výhledu územního plánu jsou uvažovány dvě komunikace s významem pro tranzitní dopravu:
•

•

SZ tangenta (severní část) | Dopravní význam stavby s ohledem na potenciál odlehčení MK je
obdobný jako v případě jižní části SZ tangenty, který byl uveden výše. V současné době probíhá
projektová příprava nového nadjezdu nad tratí a vybudování úseku komunikace mezi silnicemi
III/3318 a III/3323, který nahradí současné dva úrovňové železniční přejezdy. Z pohledu města
Nymburka se jedná o úsek, který by mohl být výhledově součástí severozápadní tangenty (přeložka
silnice II/503). K celkovému dobudování SZ tangenty bude tedy scházet dobudovat:
o úsek mezi silnicemi III/3323 a I/38
o úsek mezi jižní částí SZ tangenty k silnici III/3318
Je navrženo zanesení stavby do ÚP a ZÚR, jako přeložky silnice II/503.
JV tangenta | Jižní propojení ve směru západ – východ je uvažováno ve výhledu ÚP města. V rámci
analýz nebyla prokázána aktuální potřebnost tohoto propojení pro zařazení do návrhu ÚP. Úsek je
uvažován jako výhledová přeložka silnic II/330, II/331 a II/503. V případě nárůstu intenzit dopravy.

Mapa 2 zobrazuje návrh uspořádání budoucích nadřazených komunikací v Nymburce a návrh trasování silnic II. třídy (číslo za pomlčkou). Číslo v
závorce znamená, že se nejedná o cílový, ale pouze přechodný stav.

V rámci územně plánovací dokumentace není podchycena uvažovaná přeložka silnice II/331 z ulice
Purkyňova do ulice Máchova. Význam přeložky spočívá v převedení relativně vysokých intenzit dopravy do
společného koridoru s železniční tratí na okraj residenční oblasti, což přispěje k výraznému zklidnění
dopravy v Purkyňově ulici. Navrhuje se zanesení přeložky do ÚPD potažmo ZÚR.
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Mapa 3 Nadřazená komunikační síť

Shrnutí a náměty na změnu územně plánovací dokumentace
Předpokladem realizace navržených opatření je jejich soulad s územně plánovací dokumentací.
Podnět pro změnu ÚP Nymburka
Navržené uspořádání je z větší části v souladu s ÚP města Nymburka. Pro uvedení ÚP do souladu
s návrhem obsaženým v KOKOS je třeba dát podnět pro následující změny ÚP:
• zařazení přeložky II/331 z II/331 ul. Purkyňova do nové trasy v souběhu s žel. tratí u ulice Máchova
• zařazení severní části SZ tangenty v celé délce
• vyřazení Severní tangenty v celém úseku podél železniční tratě od nového nadjezdu po napojení na
II/330 u lokomotivního depa jako přeložky silnice II. třídy
Podnět pro změnu ZÚR Středočeského kraje
ZÚR je územně plánovací dokumentace na úrovni kraje. Tato dokumentace obsahuje dopravní část, jejíž
součástí je také návrh trasování silnic II. a III. třídy. Na mapě 4 je pod návrhem této KOKOS podkreslen
výkres dopravy ze ZÚR. Přeložky komunikací obsaženy v ZÚR jsou vyznačeny jako bledě modré koridory.

Priority
1. S ohledem na přínosy pro obyvatele města byl jako stavba s nejvyšší prioritou vyhodnocen most
přes Labe. Ve srovnání s ostatními plánovanými stavbami má vyšší potenciál odvedení dopravy
z místních komunikací. Jeho jedinečnost spočívá zejména v možnosti vytvoření alternativy k trase
vedoucí přes historické centrum města.
2. Přeložka silnice II/331 z Purkyňovi do Máchovi ulice je relativně dostupné opatření s podstatným
přínosem pro obyvatele. Zástupci krajského úřadu potvrdili vůli podílet se na realizaci stavby.
Město disponuje vyhledávací studií. Přeložku lze realizovat nezávisle na stavbě mostu, které byla
přiřazena vyšší priorita, a tedy i v předstihu nebo souběžně.
3. SZ tangentu v celé délce se vyplatí budovat až v návaznosti na dostavbu nového mostu přes Labe. I
v případě dobudování mostu, je dopravní význam stavby nejednoznačný a bylo by vhodné její
účelnost prověřit dopravním modelem.
4. Nejnižší prioritu má s ohledem na dopravní význam a předpokládané náklady stavby JV tangenta,
kterou zcela jistě není vhodné v dohledné době budovat.

Mapa 5 Priority rozvoje nadřazené komunikační sítě.
Mapa 4 obsahuje návrh uspořádání budoucích nadřazených komunikací zobrazený nad výřezem výkresu dopravy ZÚR.

Proto je třeba aby město Nymburk dalo podnět pro změnu ZÚR. Podnět bude obsahovat:
• záměr dle stavu ÚP města Nymburk (zejména most v západní poloze a jeho napojení)
• záměry, které jsou rovněž předmětem pro změnu ÚP města Nymburk (SZ tangenta severní část,
vyřazení Severní tangenty v celém úseku podél železniční tratě od nového nadjezdu po napojení na
II/330 u lokomotivního depa)
Zápis z projednání se zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje je součástí přílohy KOKOS.

Návrh dalšího postupu
1. Pořízení změn územně plánovacích dokumentací dle návrhu (ZÚR, ÚP)
2. Zahájení jednání o spolufinancování mostu a přeložky do ulice Máchova
3. Zahájení / pokračování v projektové přípravě
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Analýza
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Potřeby veřejnosti
V rámci získávání informací o potřebách veřejnosti bylo území města rozděleno do 6 oblastí. Účastníci
setkání byli přiřazení vždy k jednomu z 6 stolů podle toho, ve které z oblastí žijí. Každá skupina dále
pracovala samostatně. Většina účastníků se aktivně zapojila do diskuze.
Prvním úkolem bylo vymezení komunikací s vyšším dopravním významem (na mapě č. 6 červeně) a
komunikací, které slouží pouze pro obsluhu přilehlých objektů (na mapě č. 6 žlutě). Komunikace s
převažující nedopravní funkcí (pobyt, služby, setkávání atp.) byly vyznačeny bíle – do této skupiny, která
je na mapě hůře viditelná, byly zařazeny komunikace v historickém centru města, Palackého třída a
další komunikace v oblastech s převládající funkcí bydlení. Dopravní význam komunikací určený
veřejností byl následně zohledněn při návrhu hierarchizace komunikační sítě. Názor veřejnosti na
dopravní význam se ve většině shodoval s názorem zpracovatele. Komunikace označené za dopravně
významné byly v rámci hierarchizace komunikační sítě zařazeny až na výjimky do kategorie sběrná
komunikace. Mezi tyto výjimky patří především komunikace, jejichž celoměstský dopravní význam je
hraniční (Letců R.A.F., Gen. Sochora, Topolová, Boženy Němcové). Tyto komunikace mají obvykle
zvýšený dopravní význam v rámci oblastí, jejíchž napojení zajišťují. Do kategorie zklidněná ulice / sdílený
prostor byly dále zařazeny úseky komunikací s vyšším dopravním významem v centrální části města.
Důvodem je zvýšená poptávka po nedopravních funkcích. Ta byla rovněž identifikována veřejností.
Dalším úkolem pro účastníky setkání bylo pojmenování hodnot a problémů v jejich oblasti. Tyto
podněty jsou přepsány a lokalizovány v mapě č. 6. Konkrétní problémy k řešení byly postoupeny
zástupcům města k dalšímu řešení. Z pohledu KOKOS bylo stěžejní následné zobecněnní hodnot
a problémů do skupin a ohodnocení jejich významu. Pro hlasování o významu měl každý k dispozici
3 hlasy. V závěru proběhla vzájemná prezentace výstupů jednotlivých skupin.
Na následujícím obrázku je vyjádřen význam jednotlivých hodnot pomocí velikosti písma. Nejvyšší
hodnotou, kterou účastníci v ulicích pociťovali, je zeleň. Tento fakt byl v KOKOS zohledněn návrhem
stromořadí pro všechny komunikace města. Dostatečná kapacita parkování byla identifikována na
většině území, výjimku tvoří sídliště v západní části města, kde bylo parkování naopak zmiňováno jako
problém. S ohledem na tento fakt je součástí návrhu KOKOS umístění pruhů pro parkování ve všech
kategoriích, ideálně právě v kombinaci se stromořadím. Řada dalších identifikovaných hodnot
nesouvisela s problematikou dopravy vůbec (voda v okolí centra, historické stavby, dětské hřiště).
Pozitivně byly vnímány také dopravně zklidněné oblasti. V rámci návrhu parametrů pro jednotlivé
kategorie byly potřeby veřejnosti zohledněny. Byly navrženy takové parametry a infrastrukturní
opatření, které vytváří podmínky pro objektivní, ale také vnímanou bezpečnost obyvatel, pobytové
a nedopravní funkce prostoru a obecně kvalitní životní prostředí.

Nejčastěji zmiňovaným problémem byl špatný technický stav infrastruktury/zeleně (viz obr. č. 18).
Oblast údržby není předmětem této koncepce. Několikrát se objevila kritika porušování dopravních
předpisů. V některých případech nelze nesprávné chování účastníků dopravního provozu ovlivnit prvky
infrastruktury (například nedodržování obecných pravidel pro parkování, parkování na zeleni, průjezd
jednosměrkou v opačném směru apod.). Vícekrát byla zmíněna problematika protisměrné jízdy cyklistů
v jednosměrné komunikaci. Pro tento případ navrhuje KOKOS plošně zřízení obousměrného provozu
cyklistů pomocí svislého dopravního značení. Jedná se o jednoduché opatření, které uvádí
infrastrukturu do stavu, který odpovídá reálnému chování uživatelů. Obdobně navrhuje KOKOS
zřizování obousměrných jednopruhových komunikací s výhybnami v místech, kde již dnes, v rozporu
s obecnou úpravou provozu, lidé parkují. Další podněty, které nejsou pro účely této koncepce
relevantní, jako například chybějící cyklostezka, trasování MHD apod. byly předány zástupcům města.

Obrázek 18 Zobecněné problémy v ulicích Nymburka.

Lidé přirozeně nejsou ve vnímaní hodnot a problémů městských ulic jednotní. Navíc některé potřeby
mohou být ve vzájemném konfliktu. Například nejčastěji vnímané hodnoty byly zeleň v ulicích
a dostatečný počet parkovacích míst. Přitom při návrhu veřejných prostranství jsou parkovací místa
zpravidla budována na úkor zeleně a naopak. Setkání se zúčastnilo 40 zástupců veřejnosti. Nejedná se
tedy o reprezentativní vzorek obyvatel města. Výstupy setkání je třeba chápat jako zobecnění a určité
vodítko.
Vedle konkrétních návrhů na zlepšení, je hlavním výstupem analýzy informace o tom, že vnímané
hodnoty a problémy v ulicích Nymburka jsou různorodé a že není vhodné upřednostňovat jednu funkci
komunikace na úkor ostatních. Parametry jednotlivých kategorií KOKOS byly navrženy tak, aby do
maximální možné míry vytvářeli podmínky pro naplnění různorodých potřeb (zeleň, estetika, doprava
v klidu, bezpečný pohyb chodců a cyklistů).
Podrobně byla diskutována rovněž problematika obchvatů – přeložek silnic II. třídy. Z pohledu
veřejnosti se jako nejproblematičtější jeví obchvat v těsné blízkosti zástavby Drahelického předměstí.
Lidé žijící v blízkosti stavby s ní zásadně nesouhlasí. Na setkání byl rovněž prezentován návrh priorit
v oblasti výstavby obchvatů.

Obrázek 17 Zobecněné hodnoty v ulicích Nymburka.
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Mapa 6 Podněty veřejnosti
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Dopravní chování a struktura sídla
Informace o dopravním chování jsou klíčovým podkladem pro hodnocení dopravního systému města.
Obecně se jedná o soubor informací o cestách, které obyvatelé města realizují. Sleduje se počet
realizovaných cest, jejich účel, délka, a dopravní prostředek. Data o cestách se sbírají ve vazbě na sociekonomické údaje. Tyto informace jsou ukazatelem dopravní poptávky, dopravních návyků a do značné
míry rovněž životního stylu obyvatel města. Informace o dopravním chování jsou vstupními údaji pro
dopravní model města.
Základním ukazatelem dopravního chování je tzv. modal-split neboli podíl jednotlivých druhů dopravy
na všech realizovaných cestách. Cílem dopravních strategií měst je obvykle zvýšení podílu veřejné, pěší
a cyklistické dopravy, tedy způsobů dopravy, které jsou podstatně méně náročné na prostor než
automobilová doprava a jejichž negativní dopady na kvalitu života lidí jsou minimální.
V menších a středně velkých městech nejsou ve většině případů, stejně jako v Nymburce, průzkumy
dopravního chování realizovány. Určitým vodítkem může být sčítání lidu, domů a bytů, kde je sledována
celková pravidelná dojížďka do škol a do zaměstnání. V roce 2001 byla na základě těchto údajů
provedena kolektivem autorů z Centra dopravního výzkumu analýza modal-split (Martínek, 2006).
Pokud je uvažována celková pravidelná dojížďka (viz obr. č. 19), tedy cesty do práce a do školy, tvoří
podíl cest realizovaných pěšky, na kole a veřejnou dopravou celkem 87 % a řadí se tak mezi města
s nejnižším podílem automobilové dopravy (průměr srovnatelných měst s počtem obyvatel mezi 10-20
tis. obyvatel je 84 %). Pozoruhodné je potom zastoupení jednotlivý druhů dopravy. Nymburk má vůbec
nejvyšší podíl cyklistické dopravy mezi stem největších měst v ČR a to 29 % (průměr srovnatelných měst
je 8 %). Pokud jsou uvažovány pouze cesty do zaměstnání je to dokonce 38 %. V tomto ohledu je
Nymburk srovnatelný s některými Nizozemskými městy s podstatně rozvinutější infrastrukturou pro
cyklisty. Přirozeně je vysoké podíl cest na kole do určité míry kompenzován nízkým podílem pěší
dopravy. Pěšky je vykonáno pouze 39 % cest (průměr srovnatelných měst je 52 %). Dalším Nymburským
specifikem je vyšší podíl železniční dopravy – v celkové dojížďce se jedná o 14 % cest oproti 4 %
v průměru srovnatelných měst. Jedním z důvodů je vlakové spojení Praha – Nymburk.

podílu ostatních dopravních módů. S vysokou mírou pravděpodobností (s ohledem na trendy vývoje
v jiných městech ČR) došlo k nárůstu podílu automobilové dopravy zejména u cest, jejichž cílem je
nakupování, zaměstnání a vzdělání. Extrapolací dat na základě informací z jiných měst ČR lze
odhadnout, že nemotorová doprava v Nymburce tvoří stále většinu všech realizovaných cest. Dle
hrubého odhadu se podíl automobilové dopravy na všech cestách nyní pohybuje v rozmezí 30 % - 40 %.
Důvodem pro vysoký podíl nemotorové dopravy je velikost a sídelní struktura města. Kategorie měst
s počtem obyvatel 10-20 tis. má obecně nejvyšší podíl nemotorové dopravy. Kompaktní sídelní
struktura, která je pro Nymburk charakteristická je daná historickým vývojem (historické centrum,
souvislá zástavba městského typu z 19. a 20. stol., vilové čtvrti a dostupné sídlištní oblasti z 2. pol. 20.
stol.). Tato sídelní struktura je velkou devizou města, jelikož vytváří podmínky pro zajištění dostupnosti
veškeré vybavenosti a služeb pěšky a na kole. Další výhodou, zejména pro cyklistickou dopravu, je
plochý reliéf terénu. Podíl cyklistické dopravy je vysoký i přes absenci vyhovující infrastruktury na
významných městských komunikacích. Prostupnost územím pro cyklisty je omezena jednosměrným
provozem.
Dalším charakteristickým rysem Nymburka je vyšší míra fragmentace území. Bariéry pro pohyb jsou
řeka Labe, vodní příkop lemující historické centrum a dvě železniční tratě. Další konkurenční výhodou
pěší a cyklistické dopravy v Nymburce je, ve srovnání s motorovou dopravou, větší počet míst pro
překonání uvedených bariér.
Na obrázku 20 je zobrazena pěší trasa z ulice Růžové na náměstí Přemyslovců. Stejná trasa trvá podle
vyhledávače 4 minuty na kole a 3 minuty autem. S ohledem na to, že automobil je třeba po příjezdu
zaparkovat, lze tvrdit, že kolo je nejrychlejší způsob dopravy pro cestu ze sídlištních oblastí s vysokou
hustotou zalidnění v západní části města a jeho centrem. Navíc cyklistická doprava není zpravidla
omezena dopravní kongescí.

Obrázek 20 Vzdálenost významného obytného celku od centra města (mapy.cz).

Obrázek 19 Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce u celkové pravidelné dojížďky (Martínek,2006).

Při interpretaci údajů je třeba přihlédnout k tomu, že v uplynulých letech došlo v ČR k nárůstu podílu
automobilové dopravy na cestách v řádech jednotek až desítek procent a k odpovídajícímu poklesu

Na základě analýzy modal-splitu a sídelní struktury byly identifikovány dvě základní příležitosti, na
jejichž základě bylo přistoupeno k návrhu strategického rámce, hierarchizace komunikací a parametrů
jednotlivých kategorií:
• Nymburk = město pěších a cyklistů
• Nymburk = město krátkých vzdáleností
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Komunikační síť, intenzity dopravy, přepravní vztahy
Byla provedena zevrubná analýza komunikační sítě. Analýza spočívala v:
• obhlídce ulic města v terénu a pomocí aplikace Google Streetview
• seznámení se s parametry jednotlivých komunikací a vyskytujícími se typy uličních profilů
• analýze infrastrukturních prvků
• analýze intenzit dopravy na komunikační síti a její vývoj na základě celostátního sčítání dopravy
Parametry komunikační sítě města odpovídají době její výstavby a příslušným dobovým tendencím
v oblasti projektování. Až na několik málo ulic, které vznikly v nedávné době v souvislosti s výstavbou
zejména rodinných domů, byly ulice budovány v době, kdy vlastnictví a dostupnost automobilů byla na
několikanásobně nižší úrovní než dnes. V souvislosti s rostoucím stupněm motorizace a změnou
životního stylu lidí se změnily také požadavky na parametry ulic. Objevily se nové přístupy a trendy v
plánování komunikační sítě, uspořádání uličního prostoru a nové prvky infrastruktury i materiály.
V obecné rovině je stávající infrastruktura nevyhovující s ohledem na:
• bezpečnost chodců a cyklistů
• požadavky na dopravu v klidu
• podmínky pro pobyt
• zeleň, mobiliář, materiály a estetika

Překvapivým zjištěním vyplývajícím z analýzy údajů z celostátního sčítání dopravy je fakt, že mezi lety
2000 a 2016 došlo ve sledovaných profilech v zastavěném území města k 3% poklesu intenzit dopravy.
Tento pokles je ovlivněn výstavbou přeložky silnice I/38, která byla otevřena v říjnu roku 2010. Nicméně
významný pokles o bezmála 10 % mezi lety 2005 a 2010 musel být způsoben jinými ovlivňujícími faktory
(například ekonomickou krizí v roce 2008). V každém případě se nejedná o očekávaný nárůst dopravy
prognózovaný například i dopravním modelem města z generelu pouliční dopravy (GPD). K mírnému
nárůstu intenzit 2 % došlo mezi lety 2000 a 2016 na příjezdech mimo zastavěné území města. Informace
o intenzitách na ostatních úsecích komunikační sítě byly čerpány z dopravního modelu Nymburka z GPD
(CityPlan, 2012). Na obrázku č. 22 je výřez z grafu zatížení silniční sítě pro stav v roce 2011.

Převážná většina ulic Nymburka bude v budoucnu vyžadovat kompletní rekonstrukci, jejíž součástí bude
nejen obnova krytu vozovky nebo povrchu chodníku, ale celková změna uspořádání uličního profilu.
Nelehkým úkolem města je koordinovat rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí tak, aby docházelo
k těmto celkovým úpravám, a nikoliv pouze dílčím opravám při zachování nevyhovujícího uspořádání.
V rámci KOKOS byly navrženy parametry komunikací dle nejlepší praxe s cílem naplnění stávajících
potřeb obyvatel města. Přičemž některá opatření lze realizovat bezprostředně pomocí úpravy
organizace dopravy a drobných stavebních úprav.
Analýza intenzit dopravy a z ní vyplývající dopravní význam jednotlivých komunikací, byla důležitým
podkladem pro návrh kategorií komunikační sítě. Byla provedena analýza údajů získaných v rámci
celostátního sčítání dopravy. Jedná se o údaje z 9 sčítacích profilů v zastavěné části města umístěných
na průtazích silnic II. třídy (včetně jedné sčítací lokality na silnici III/3318) a 8 profilů v extravilánu města
(viz grafy na obrázku 21).
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Obrázek 22 Výřez z grafu zatížení silniční sítě pro stav v roce 2011
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Obrázek 22 Vývoj celkových intenzit dopravy ve sledovaných sčítacích lokalitách v zastavěném území a na příjezdech do Nymburka

Na mapě č. 7 je zobrazen vývoj intenzit dopravy v jednotlivých lokalitách. Ve sledovaném období došlo
k nárůstu intenzit dopravy v ulicích Tyršova a Zbožská. V ostatních lokalitách došlo k poklesu intenzit
dopravy. S ohledem na stupeň motorizace, který se již v Nymburce a v ČR blíží maximálním
dosahovaným hodnotám (cca 500 vozidel na 1000 obyvatel) a s ohledem na demografickou prognózu
malých a středně velkých měst ČR, nelze v Nymburce v budoucích letech očekávat rapidní nárůst
intenzit dopravy tak, jak uvádí prognóza dopravního modelu města.
S ohledem na relativně nízké intenzity na příjezdech do města (v průměru přibližně poloviční ve
srovnání s intenzitami dopravy v zastavěné oblasti), lze usuzovat na vysoký podíl místní dopravy (cesty
se zdrojem i cílem na území města). Dále lze z intenzity dopravy v ulici Velké Valy, která byla v roce 2016
pouze 6800 vozidel za den, usuzovat na relativně nízkou poptávku po dopravě ve směru západ –
východ. Silný směr poptávky je patrný v severojižním směru (12400 vozidel za den). Z dostupných
zdrojů nelze získat informaci o významu přepravního vztahu západ-sever. V rámci dopravních průzkumů
ke GPD nebylo provedeno směrové sčítání na křižovatce Zbožská x Boleslavská. Analýza intenzit
dopravy byla podkladem pro návrh rozvoje nadřazené komunikační sítě.
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Mapa 7 Vývoj intenzit dopravy v jednotlivých lokalitách
Roky:
• 2000
• 2005
• 2010
• 2016
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