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1. POPIS MĚŘENÍ 

Průzkum dopravy v klidu byl proveden 15. června 2017 na parkovišti před výpravní 

budovou železniční stanice Pečky (obr. 01). Průzkum probíhal ve dvou sledovacích 

obdobích, a to v čase 06:00 – 09:00 (dále označováno jako dopoledne) a v čase 16:00 – 

19:00 (dále označováno jako odpoledne) vždy v 15minutových intervalech.  

 

Obr. 01 

Lokalita dopravního průzkumu (Zdroj: www.mapy.cz) 

V rámci dopravního průzkumu byly sledovány následující oblasti: 

1. Intenzita osobních automobilů 

2. Intenzita autobusové dopravy 

3. Směr a intenzita chodců a cyklistů 

4. Obratovost osobních automobilů parkujících v blízkosti parkoviště 

Průzkumy oblastí 1 – 3 byly realizovány na základě pořízených videozáznamů 

ze záznamových zařízení s funkcí širokého úhlu záběru 150°. Zařízení bylo umístěno na 

sloupu veřejného osvětlení ve výšce cca 4m a pořízený záběr je na obr. 02. 
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Obr. 02 

Pořízený záběr přednádražního prostoru v obci Pečky 

Základní časový interval vyhodnocení intenzity (oblast 1 – 3) byla 1 hodina. 

1. Intenzita osobních automobilů 

Intenzita osobních automobilů byla sledována na vjezdu do přednádražního prostoru, 

přičemž vozidla buď zaparkovala přímo před budovou nádraží nebo na parkovištích 

severozápadně od výpravní budovy, a to buď krátkodobě (většinou vysazení či nástup 

spolucestujících) nebo dlouhodobě. V následující tabulce jsou uvedeny intenzity osobních 

automobilů na vjezdu do přednádražního prostoru ve sledované době. 

 

Při kategorizaci vozidel byly mezi osobní automobily zahrnuty také dodávky, a to 

v souladu s Technickými podmínkami TP 189. V době od 06:00 do 07:00 hod. zaznamenán 

průjezd jednoho těžkého nákladního vozidla (popelářský vůz), vzhledem k tomu, že se 

jednalo o ojedinělé vozidlo za celou dobu průzkumu, nebylo do výše uvedené tabulky 

zaznamenáno. 

 

VJEZD od města parkoviště
VÝJEZD parkoviště do města

06:00 -  07:00 47 16
07:00 -  08:00 27 19
08:00 -  09:00 13 7
16:00 -  17:00 25 56
17:00 -  18:00 15 22
18:00 -  19:00 11 16

Suma 138 136
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2. Intenzita autobusové dopravy 

Vozidla hromadné autobusové dopravy byla sledována na vjezdu do prostoru zastávek 

umístěných severně nad parkovištěm v přednádražním prostoru. Do tohoto prostoru je 

možný pouze jednosměrný vjezd autobusů, a to ve směru od města a výjezd je společný 

s osobními vozidly z parkoviště. Hodinové intenzity autobusů jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

3. Směr a intenzita chodců a cyklistů 

V přednádražním prostoru byl v uvedené době průzkumu sledován směr chodců 

vycházejících z výpravní budovy a současně směr příchodu chodců vcházejících do výpravní 

budovy. Stejně tak byl sledován pohyb cyklistů přijíždějících a odjíždějících od výpravní 

budovy. Směr pohybu chodců byl rozlišován od výpravní budovy do 4 základních směrů a 

obráceně: 

A. Parkoviště severozápadně (SZ) od výpravní budovy 

B. Po přechodu pro chodce k autobusovým zastávkám 

C. Parkoviště před výpravní budovou 

D. Do centra obce 

Dále byl zaznamenán směr pohybu chodců od parkoviště SZ od výpravní budovy a 

parkoviště před výpravní budovou, směrem do centra obce a zpět (E). Sledované směry jsou 

vyznačeny na obr. 03 a zjištěné intenzity jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

VJEZD od města zastávka
VÝJEZD zastávka do města

06:00 -  07:00 7 7
07:00 -  08:00 3 3
08:00 -  09:00 3 2
16:00 -  17:00 6 5
17:00 -  18:00 3 4
18:00 -  19:00 2 2

Suma 24 23
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Obr. 03 

Vyznačení sledovaných pohybů chodců v přednádražním prostoru 

 

SMĚR od výpravní budovy od parkoviště  SZ
SMĚR k parkovišt i SZ k výpravní budově

06:00 -  07:00 5 14
07:00 -  08:00 1 4
08:00 -  09:00 0 3
16:00 -  17:00 22 1
17:00 -  18:00 7 2
18:00 -  19:00 1 0

Suma 36 24

A -  parkoviště SZ od výpravní budovy

SMĚR od výpravní budovy od zastávek BUS
SMĚR k zastávkám BUS k výpravní budově

06:00 -  07:00 5 0
07:00 -  08:00 0 1
08:00 -  09:00 6 1
16:00 -  17:00 3 0
17:00 -  18:00 4 2
18:00 -  19:00 0 0

Suma 18 4

B -  po přechodu k BUS zastávkám

A B 

C 
D 

E 
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Obdobným způsobem byl sledován pohyb cyklistů, kteří přijížděli od centra obce 

k výpravní budově a opačně. Zjištěné intenzity chodců jsou uvedeny v následující tabulce. 

SMĚR od výpravní budovy
od parkoviště před 
výpravní budovou

SMĚR
k parkovišt i před 
výpravní budovou

k výpravní budově

06:00 -  07:00 1 20
07:00 -  08:00 1 21
08:00 -  09:00 0 8
16:00 -  17:00 24 10
17:00 -  18:00 16 8
18:00 -  19:00 12 2

Suma 54 69

C -  parkoviště před výpravní budovou

SMĚR od výpravní budovy z cent ra obce
SMĚR do cent ra obce k výpravní budově

06:00 -  07:00 31 73
07:00 -  08:00 34 59
08:00 -  09:00 36 43
16:00 -  17:00 99 34
17:00 -  18:00 79 27
18:00 -  19:00 41 37

Suma 320 273

D -  do centra obce

SMĚR od parkoviště z cent ra obce
SMĚR do cent ra obce k parkovišt i

06:00 -  07 :00 4 6
07:00 -  08 :00 5 3
08:00 -  09 :00 0 0
16:00 -  17 :00 0 6
17:00 -  18 :00 2 2
18:00 -  19 :00 0 0

Suma 11 17

E -  od parkoviště do centra obce
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4. Obratovost osobních automobilů 

Průzkum byl prováděn proškoleným studentem formou přímého pozorování a zapisování 

do předpřipraveného formuláře. Do formuláře se zapisovala registrační značka vozidla, stát, 

ke kterému RZ náleží, kategorizace vozidla a v jakém ze sledovaných intervalů se vozidlo na 

parkovišti nacházelo. Před průzkumem došlo k odhadu kapacity parkoviště na 93 

parkovacích míst (obr. 04). V době průzkumu byla k dispozici i částečně zpevněná plocha 

západně od železničních budov. Dle informace na jedné z tabulí se nejedná o trvalé řešení. 

Obr. 04 

Odhadovaná kapacita parkovišť 

SMĚR z cent ra obce od výpravní budovy
SMĚR k výpravní budově do cent ra obce

06:00 -  07:00 1 0
07:00 -  08:00 8 2
08:00 -  09:00 2 3
16:00 -  17:00 4 13
17:00 -  18:00 0 2
18:00 -  19:00 0 4

Suma 15 24

Pohyb cyklistů
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Během 6 sledovaných hodin (3 dopoledne a 3 odpoledne) bylo na parkovišti zaznamenáno 

celkem 136 parkujících vozidel, z nichž bylo 129 osobních automobilů a 7 dodávek. 

Z pohledu využití kapacity parkoviště bylo 14 % kapacity využito po celou dobu měření, 

a to tedy od 06:00 do 19:00. 63,4 % kapacity bylo využito během dne, což jsou vozidla, která 

byla zaznamenána v posledním sledovaném intervalu dopoledne a zároveň v prvním 

sledovaném intervalu odpoledne. Zbylých 22,6 % kapacity bylo využíváno ve zbylém čase.  
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Z pohledu doby stání jednotlivých vozidel parkovalo pouze dopoledne 8,1 % vozidel, 

dopoledne + během dne1 25 % vozidel, během dne2 33,8 %, během dne a odpoledne 9,6 % 

vozidel, během odpoledne 14 % vozidel a celý den 9,6 % vozidel.  

V následujících grafech je znázorněn vývoj využití kapacity parkoviště ve dvou 

sledovaných obdobích. 

                     

1 vozidlo zaznamenáno v posledním měřeném dopoledním intervalu, avšak 
nebylo zaznamenáno v prvním odpoledním; jedná se o předpoklad stání během 
dne 

2 vozidlo zaznamenáno v posledním měřeném dopoledním intervalu a zároveň 
v prvním odpoledním měřeném intervalu; vozidlo zde nestálo od 06:00 do 19:00 
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2. ZÁVĚR 

Během 6 sledovaných hodin (3 dopoledne a 3 odpoledne) bylo na parkovišti 

zaznamenáno celkem 136 parkujících vozidel, z nichž bylo 129 osobních automobilů a 7 

dodávek. 

Z výsledků dopravního průzkumu je patrné, že parkování v přednádražním prostoru je 

využíváno především lidmi, kteří dále pokračují ve své cestě vlakem. Při analýze výsledků 

pěších proudů se dá přepokládat, že lidé žijící přímo v Pečkách dochází na nádraží ve velké 

míře pěšky. Vozidlem budou na nádraží v Pečkách dojíždět zejména lidé z okolních obcí. 

S ohledem na velikost spádové oblasti je asi obtížně řešitelné výrazně zvýšit využívání 

veřejné autobusové dopravy.  

V současné chvíli je parkování v západní části od výpravní budovy dosti neuspořádané. 

Některá zaparkovaná vozidla v přednádražním prostoru mohou tvořit překážku pro ostatní 

účastníky provozu, neboť vozidla nejsou zaparkována na vyznačených místech. Dále je také 
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potřeba myslet na následný pohyb osob, které odchází od svých vozidel. Může zde docházet 

k jejich ohrožení dalšími řidiči, z důvodů zhoršených rozhledových poměrů, např. výhled přes 

špatně zaparkovaný vůz. 

Při průzkumu cyklistické dopravy byla zjištěna nedostatečná infrastruktura pro parkování 

jízdní kol. V lokalitě chybí stojany na jejich zaparkování, lidé odkládají kola různě kolem 

nádraží. Investicí do mobiliáře pro tento druh dopravy by se jeho atraktivita zvýšila zejména 

pro lidi z města a blízkého okolí.  

Plánované rozšíření parkovací kapacit je z výše uvedených důvodů opodstatněné 

vzhledem k blízkému terminálu hromadné dopravy. Oproti stávajícímu stavu (včetně v 

nedávné době zpřístupněné parkovací ploše – s chaotickým a nepřehledným způsobem 

parkování) se zvýší parkovací kapacita cca o 50-60 míst.  

Výsledky průzkumu ukazují, že je poptávka po parkování vysoká a parkoviště je využito 

téměř ze 100%. Novým parkovištěm vznikne ucelený parkovací systém v návaznosti na 

veřejnou dopravu, který uspokojí potřebnou kapacitu pro cestující využívající kombinovanou 

dopravu v této lokalitě. 

Současně dojde ke zvýšení bezpečnosti v tomto místě díky jasnějšímu vymezení 

prostoru pro pohyb motorových vozidel a pěších proudů. 

 


