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Zápis z 3. jednání komise dopravy dne 14. 3. 2011

Členové komise: Bc. Marek Binko (předseda komise) - přítomen
Ing. Aleš Kašpar - přítomen
Ing. Vladimír Klindera - přítomen
Ing. Miroslav Kruliš - přítomen
Ing. Jaroslav Majer - přítomen
Ing. Jan Pohůnek - přítomen
Jan Svoboda - přítomen

Host: Mgr. Pavel Janík (místostarosta města)

Program jednání:

1. Bezpečnost dopravy u dětského hřiště v Liblicích

2. Parkování ve městě

3. Informativní směrové dopravní značení a orientační systém města

4. Intenzity silniční dopravy v městě

5. Multikriteriální hodnocení návrhu trasy silničního obchvatu města

6. Termín příštího jednání komise dopravy

1. Bezpečnost dopravy u dětského hřiště v Liblicích

Na základě podnětu z diskusního fóra na internetových stránkách města byla řešena problematika bezpečnosti 
dopravy u dětského hřiště v Liblicích (křižovatka ulic Ve Staré vsi a Na Parcelách). V místě je osazeno dopravní 
značení snižující rychlost na 30 km/h a upozorňující na děti, navíc s reflexním podkladem. S ohledem na lehkou 
konstrukci vozovky zde nelze umístit zpomalovací prahy. Další opatření by byla možná jen stavebními 
úpravami, jež však s ohledem na rozpočtové možnosti města a jiné priority nelze v nejbližší době očekávat. 
Městská policie zde alespoň provede namátkové kontroly dodržování pravidel provozu na pozemních 
komunikacích.

2. Parkování ve městě

Velitel Městské policie p. Jan Svoboda předložil náměty na změny v systému placeného parkování:

Poplatky za parkování - zvážit zdražení poplatků za parkování v zóně s dopravním omezením ustanovených 
v roce 2003 ze současných 5 Kč za 30 min., 10 Kč za 1 hod. a 10 Kč za následující hodiny na tento systém: 10Kč 
za 30 min., 20 Kč za 1 hod. a každá další započatá hodina 20 Kč.

Provoz parkovacích automatů by byl nepřetržitý (v současné době se vypíná v pracovní den v 18:00 hod., 
v sobotu ve 13:00 hod. a v neděli a o svátcích jsou automaty vypnuté). Jedná se o centrum města a v jiných 
městech je běžné zpoplatnění na 24 hod.

Parkovací automaty umístěné na náměstí Arnošta z Pardubic a Husově náměstí jsou zastaralé a neustále 
vykazují nějaké poruchy, které musí opravovat strážníci MP nebo firma WSA Doprava a Parkování s.r.o. 
Náklady na jejich opravy v roce 2010 činily 44.867 Kč. Bylo by na zvážení, zda by po 15 letech nebylo lepší 
zakoupit nové parkovací automaty, které již umožňují placení formou platebních karet, SMS a mohou být 
elektronicky spojeny s operačním střediskem, kde je přehled o provozu automatů. Cena 1 parkovacího automatu 
je cca 200.000 Kč při odběru od stávající firmy WSA Doprava a Parkování s.r.o., která zde automaty 15 let 
spravuje. 6 stávajících parkovacích automatů při současných cenách vydělá ročně cca 1.000.000 Kč. V případě 
zdražení je možný nárůst o cca 500.000 Kč. Staré automaty se mohou využít k zpoplatnění parkování na místních 
komunikacích v okolí současné parkovací zóny nebo na nádraží. Jednalo by se o problémovou ulici Kollárova 
nebo o dosud bezplatné záchytné parkoviště v centru města („u zrcadla“), které je v širokém okolí zcela 
ojedinělé. Dále zvážit zpoplatnění parkoviště před nemocnicí v ulici Žižkova. Cena parkovného by v těchto 
místech byla samozřejmě nižší než v centru - např. Kollárova 5 Kč / hod. a nádraží 10 Kč / 24 hod. Pro trvale 
bydlící by se musely zřídit parkovací karty C a D za cenu pro trvale bydlící.

Parkovací karty - v souvislosti s tímto navýšením hodinové sazby za parkování zvážit zdražení parkovacích karet, 
které v současné době stojí 2.500 Kč na rok , což v přepočtu na jeden den vychází na částku 6,85 Kč.

Karty typu A (podnikatelé s provozovnou v zóně) ze současných 2.500 Kč na 5.000 Kč ročně.

Karty typu B (trvalý pobyt v zóně) zvážit zdražení ze současných 100 Kč na 500 Kč ročně.

Karty typu C, D pro nově zavedené lokality.

Placené povolení k parkovaní v zóně (každý občan) ze současných 2.500 Kč na 5.000 Kč ročně.
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Vzhledem k neudržitelnému stavu parkování na sídlišti zadat odbornou studii na vypracování placených zón 
formou karet pro trvale bydlící obyvatele.

Zvážit zpoplatnění nebo zrušení parkovacích karet pro zaměstnance MěÚ, které jsou zdarma - v pracovní době 
stojí na obou náměstích cca 40 vozidel s těmito kartami, navíc se využívají i pro rodinné příslušníky a tím 
zabírají místo platícím občanům.

K námětům Městské policie byla vedena širší diskuse s tím, že je nutno provést podrobnější rozbor celé 
problematiky, např. podíl parkujících s kartami vs. parkovacím lístkem z automatu, ekonomické vyhodnocení 
nákupu nových automatů, možnost placení parkovného prostřednictvím SMS (náklady pro provozovatele 
služby) apod. Se zvýšením cen parkovného byla vyslovena obecná shoda. Komise dopravy se bude tématem 
parkování dále zabývat.

3. Informativní směrové dopravní značení a orientační systém města

Problematika informativního směrového dopravního značení je v současnosti řešena odborem dopravy ve 
spolupráci s SÚS Kutná Hora a dopravním inspektorátem Policie ČR v Kolíně. Mj. bude svoláno místní šetření 
všech zúčastněných složek. O výsledcích bude komise dopravy informována.

Stávající orientační sytém, který je cca 15 let starý a již neplní svou funkci, je doporučeno postupně odinstalovat. 
Namísto něj by byly instalovány dopravní značky IS 24a „Kulturní nebo turistický cíl“ a IS 24c „Komunální 
cíl“.

Jako kulturní nebo turistické cíle mohou být vyznačeny např.:
 Informační centrum
 Kostel sv. Gottharda
 Kostel Nejsvětější trojice
 Podlipanské muzeum
 Park

Popis jednotlivých památek by měl být proveden jinou vhodnou formou (např. tabulky s textem umístěné přímo 
na budově), neboť není součástí orientačního systému s použitím dopravních značek IS 24a „Kulturní nebo 
turistický cíl“.

Jako komunální cíle mohou být vyznačeny např.:
 Městský úřad (obě budovy)
 Finanční úřad
 Úřad práce
 CzechPoint
 Policie ČR
 Městská policie
 Pošta
 Nádraží
 Veřejné WC
 Kino Svět
 Knihovna
 Sokolovna
 TJ Slavoj
 Sportovní areál Kutilka
 Hřiště TJ Liblice
 Mateřské školy
 Základní školy
 Základní a praktická škola
 Základní umělecká škola
 Gymnázium
 Střední odborná škola Liblice
 ÚSP Zvoneček
 Penzion Anna
 Nemocnice
 Hřbitov
 Veterinární klinika
 Technické služby - sběrný dvůr

Orientační systém musí být doplněn mapami města, resp. i jeho okolí s vyznačením turistických a 
cykloturistických tras. Z tohoto důvodu by byla vhodná spolupráce i s Regionem Pošembeří. Mapy města by 
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měly být umístěny minimálně na náměstí Arnošta z Pardubic u informačního centra, u nádraží, u záchytného 
parkoviště „u zrcadla“ a u supermarketů Penny a Lidl (na protilehlé straně ulice Jana Kouly u autobusové 
zastávky).

Protože se jedná o rozsáhlý soubor potenciálně vyznačených cílů, je nutné navrhnout i určitou etapizaci, tj. např. 
v 1. etapě vyznačit jen informační centrum a umístit mapy. Tato etapa by příp. mohla být i cílovou, neboť 
s masivním rozvojem mobilních technologií a GPS klasické orientační systémy postupně ztrácejí na významu.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje, aby zainteresované odbory městského úřadu zpracovaly detailní řešení 
orientačního systému města vč. návrhu harmonogramu jeho realizace s ohledem na rozpočtové možnosti města.

4. Intenzity silniční dopravy v městě
Na základě údajů ze sčítání dopravy ŘSD z roku 2005 provedli členové komise dopravy vlastní odhad, ve 
kterém posuzovali podíl dopravy z jednotlivých do jednotlivých směrů. Z údajů o intenzitě dopravy na vstupu / 
výstupu do / z města (ul. Palackého, Žižkova, Žitomířská, Zborovská a Klučovská - v tabulce bílé písmo na 
černém podkladu) byly odhadnuty podíly směrování dopravy s cílem / počátkem ve městě, na výstupu / vstupu 
do / z Přistoupimi (nebylo předmětem sčítání ŘSD) a na protějších výstupech / vstupech (tj. opět ul. Palackého, 
Žižkova, Žitomířská, Zborovská a Klučovská). Cesty pouze v rámci města nebyly zohledněny. Konečné hodnoty 
vznikly jako průměr odhadů všech sedmi členů komise dopravy.
Intenzita dopravy (počet automobilů za den, resp. % podíly za jednotlivé směry)

zdroj / cíl I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) III/1131 (Nová Ves) II/245 (Štolmíř) II/272 (Kounice) II/330 (Poříčany)
město 1712 47% 1593 54% 861 55% 1674 50% 2703 51%
III/1131 (Přistoupim) 286 8% 220 7% 108 7% 438 13% 761 14%
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) 3643 109 4% 156 10% 520 15% 859 16%
III/1131 (Nová Ves) 109 3% 2966 203 13% 352 10% 492 9%
II/245 (Štolmíř) 156 4% 203 7% 1578 88 3% 162 3%
II/272 (Kounice) 520 14% 352 12% 88 6% 3367 293 6%
II/330 (Poříčany) 859 24% 492 17% 162 10% 293 9% 5271

Odhad komise dopravy slouží pouze pro posouzení intenzity převedené dopravy jednotlivých variant příp. 
silničního obchvatu města a vznikl z důvodu absence komplexního dopravního průzkumu, který by beztak měl 
být proveden. Proto např. ani nyní nelze hodnotit podíl těžké nákladní dopravy na tranzitu, který by jinak pro 
následující multikriteriální hodnocení návrhu trasy silničního obchvatu města měl mít významný vliv.

6. Multikriteriální hodnocení návrhu trasy silničního obchvatu města

Na základě kritérií a jejich vah stanovených na minulém jednání komise dopravy dne 14. 2. 2011 bylo provedeno 
posouzení tří předložených variant návrhu trasy silničního obchvatu města. Jedna varianta, označená jako B1, 
byla uveřejněna na internetových stránkách města dne 5. 11. 2010, druhá varianta B2 vznikla jako její 
modifikace a třetí varianta K vznikla dle námětu Ing. Vladimíra Klindery. Jiné varianty nebyly bohužel 
navrženy, přestože proběhla diskuse občanů na internetových stránkách města.

Podrobný popis variant včetně závěrečného multikriteriálního hodnocení je uveden v příloze tohoto zápisu.

Usnesení komise dopravy:

Komise dopravy doporučuje použít dokument „Návrh trasy silničního obchvatu v Českém Brodě“, jež je 
přílohou tohoto zápisu, jako podkladový materiál k tvorbě územního plánu.

7. Termín příštího jednání komise dopravy

Příští jednání komise pro dopravu se uskuteční 11. 4. 2010 v 7:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.

Bc. Marek Binko
předseda komise
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Návrh trasy silničního obchvatu v Českém Brodě
V Českém Brodě je veškerá silniční tranzitní doprava vedena v těsné blízkosti 
historického středu města. Ve stávajícím územním plánu nebyla dosud výstavba 
silničního obchvatu řešena, ale vzhledem k zadání nového územního plánu 
v současné době se otázka rezervy území pro nové dopravní řešení stává aktuální. 
Cílem tohoto dokumentu je pouze naznačit možnou trasu silničního obchvatu, která 
by byla územně chráněna, pokud se prokáže nutnost odvedení tranzitní dopravy 
mimo město.

Vstupní předpoklady

Jediným relevantním vstupním podkladem pro vyhodnocení potřeby silničního 
obchvatu města a jeho trasy jsou sčítání dopravy ŘSD z let 2000 a 2005. Sčítání 
dopravy z roku 2010 nebylo v době zpracování tohoto dokumentu ještě k dispozici.

Do sčítání dopravy bohužel není zahrnuta silnice III/1131 do Přistoupimi, což do jisté 
míry zkresluje představu o intenzitě tranzitní dopravy, protože se jedná též o silný 
směr.

Ze sčítání dopravy ŘSD mezi lety 2000 a 2005 je zřejmý průměrný nárůst intenzity 
dopravy o 27 %. Nejvyšší nárůst 43 % je v ulici Žižkova (III/1131), naopak mírný 
pokles 5 % je zaznamenán v ulici Klučovská. Podle podkladů odboru dopravy 
městského úřadu z roku 2008 pokračoval rostoucí trend dopravy v Žižkově ulici 
(III/1131) i nadále, což může znamenat stále posilující význam směru z / do Prahy po 
silnici I/12.

Protože nebyl dosud proveden podrobný dopravní průzkum, který by dokumentoval 
jednotlivé směry tranzitní dopravy, byl na přelomu února a března 2011 proveden 
komisí dopravy rady města Český Brod alespoň následující odborný odhad, který 
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vycházel ze sčítání ŘSD. (Protože se jedná pouze o odhad, je nutné před konečným 
rozhodnutím o zanesení trasy silničního obchvatu do územního plánu provést 
detailní dopravní průzkum se zaměřením na dopravní vztahy mezi jednotlivými 
komunikacemi.) 
Tranzitní dopravní vztahy odhadnuté na základě sčítání dopravy ŘSD v roce 2005
relace počet automobilů za den podíl na celkovém tranzitu
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - III/1131 (Přistoupim) 286 6%
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - III/1131 (Nová Ves) 109 2%
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - II/245 (Štolmíř) 156 3%
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - II/272 (Kounice) 520 10%
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - II/330 (Poříčany) 859 17%
III/1131 (Nová Ves) - III/1131 (Přistoupim) 220 4%
III/1131 (Nová Ves) - II/245 (Štolmíř) 203 4%
III/1131 (Nová Ves) - II/272 (Kounice) 352 7%
III/1131 (Nová Ves) - II/330 (Poříčany) 492 10%
II/245 (Štolmíř) - III/1131 (Přistoupim) 108 2%
II/245 (Štolmíř) - II/272 (Kounice) 88 2%
II/245 (Štolmíř) - II/330 (Poříčany) 162 3%
II/272 (Kounice) - III/1131 (Přistoupim) 438 9%
II/272 (Kounice) - II/330 (Poříčany) 293 6%
II/330 (Poříčany) - III/1131 (Přistoupim) 761 15%
tranzitní doprava celkem 5048

Celkový podíl tranzitní dopravy na intenzitě dopravy v Českém Brodě je cca 30 %.

Dle dokumentu „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České 
republiky do roku 2025“ Ministerstva dopravy ČR z ledna 2011 se uvažuje 
s nárůstem intenzity silniční dopravy do roku 2025 o 25 - 50 % oproti stávajícímu 
stavu (v roce 2011). To je nutno brát v úvahu, neboť tranzitní přepravní proudy 
v Českém Brodě v současné době nedosahují příliš vysokých hodnot, které by samy 
od sebe opravňovaly výstavbu silničního obchvatu, nicméně dle uvedené prognózy 
může být situace za 15 let již dramatičtější. Tato skutečnost tedy přímo souvisí 
s pořízením nového územního plánu, jehož platnost může být cca 10 - 20 let. Proto 
také byly v tomto dokumentu navrženy celkem tři varianty trasování silničního 
obchvatu, které budou dále mezi sebou hodnoceny.

Další variantou může být i zachování stávajícího řešení dle platného územního 
plánu, tj. průtah městem ulicemi Zborovská a Jana Kouly, výstavba nové komunikace 
od supermarketů Penny a Lidl na Malechov a okolo hřbitova k nové mimoúrovňové 
křižovatce se silnicí I/12 v místě nadjezdu silnice III/1132 na Tuchoraz spolu 
s přeložkou silnice II/330 (Klučovská) na severním okraji Škvárovny.
Poznámka:

V popisu jednotlivých variant jsou uvedeny orientační výpočty cestovních dob, které 
dále slouží i pro porovnání jednotlivých variant. Aby byly výpočty pro všechny 
varianty srovnatelné, byly stanoveny následující body pro začátek a konec výpočtu 
cestovní doby:

 I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) = křižovatka silnic I/12 + II/113

 III/1131 (Nová Ves) = cca 250 m před začátkem obce Český Brod

 II/245 (Štolmíř) = konec obce Štolmíř ve směru do Českého Brodu

 II/272 (Kounice) = hranice katastrálního území Kounice / Český Brod, tj. cca 1900 
m před začátkem obce Český Brod

 II/330 = u elektrorozvodny v Liblicích

 III/1131 (Přistoupim) = křižovatka silnic I/12 a II/108 do Kostelce n. Č. l.
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Za převedenou dopravu se považují jen ty směry dopravy, které nabídnou kratší 
nebo alespoň stejně dlouhou cestovní dobu oproti stávajícímu stavu (nejsou 
uvažována restriktivní omezení dopravy přes centrum města, jež by donutila řidiče 
použít i časově delší trasy).

Varianta B1

Ideou návrhu trasy silničního obchvatu je vytvořit takové řešení, které by propojilo 
všechny silnice II. třídy zaústěné do města Český Brod (II/245, II/272, II/330) a silnici 
III/1131 od Nové Vsi s křižovatkou silnic I/12 a II/113 (Na Spravedlnosti). Zároveň má 
pomoci řešit i nedostatečnou dopravní obslužnost jednotlivých částí města, resp. 
umožnit obsluhu nově uvažovaných zón pro bydlení (mezi Českým Brodem a 
Štolmíří, západní okraj města).

Trasa začíná v Liblicích na křižovatce ulic Klučovská (II/330) a Za Dráhou, pokračuje 
okolo areálu bývalé STS a stoupá k silnici II/272 zhruba do míst, kde tato začíná 
prudce klesat k Českému Brodu. Důvodem k tomuto trasování, které má nevýhodné 
sklonové poměry (opakované překonání výškového rozdílu přes 30 m), je dostatečná 
vzdálenost od obytné zástavby a zároveň obejití areálu zahradnictví ze severu. 
Důvodem k začátku trasy v Liblicích na křižovatce ulic Klučovská a Za Dráhou a 
nikoliv již např. v blízkosti elektrorozvodny je využití nové silnice i pro cesty z / do 
Liblic a průmyslové zóny. Okružní křižovatka bude zároveň ve směru od Klučova 
působit i jako prostředek pro zpomalení dopravy na vjezdu do města (problémy 
s překračováním dovolené rychlosti v Klučovské ulici).
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Od silnice II/272 trasa klesá jihozápadním směrem do údolí Kounického potoka 
v blízkosti Štolmíře. Překročení Kounického potoka, resp. i okolního mokřadu je 
negativním zásahem do místního biotopu, přestože se nejedná o nějak chráněné 
území. Vedení trasy u jižního okraje Štolmíře umožní napojit příp. nově vzniklé zóny 
pro bydlení podél Kounického potoka směrem k ulici V Lukách, kde by jinak bylo 
problémem zajistit dopravní obsluhu. Následně se trasa napojuje na silnici II/245 a 
v její trase podchází železniční trať Kolín - Praha. Protože železniční podjezd 
nedisponuje dostatečnou světlou šířkou, musí být zcela přestavěn.

Za železničním podjezdem je navrženo odbočení na stávající silnici II/245 směrem 
do centra Českého Brodu. Silniční obchvat dále pokračuje jižním směrem podél 
západního okraje města, přičemž mezi zástavbou a silnicí je doporučeno vytvořit pás 
izolační zeleně, příp. i protihlukový val. Silnice může být vedena částečně i v zářezu 
vzhledem k terénním podmínkám (viz podélný profil), což by i přispělo k nižšímu 
negativnímu vlivu nové komunikace na okolí. V tomto úseku je také navržena 
křižovatka se silnicí III/1131 (křižovatka může být na rozdíl od předložené situace 
navržena jako okružní). Ukončení trasy silničního obchvatu je v blízkosti křižovatky 
silnic I/12 a II/113, kde se dle stávající územního plánu i dlouhodobých plánů ŘSD 
uvažuje výstavba mimoúrovňové křižovatky.
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Délka trasy silničního obchvatu ve variantě B1 činí cca 4,8 km.

Trasa silničního obchvatu ve variantě B1 převede cca 79 % celkové tranzitní dopravy 
přes Český Brod, viz tabulka.
relace denní intenzita dopravy délka trasy [km] cestovní doba [min.] zkrácení trasy [km] úspora času [min.]

celkem převedená stávající nová stávající nová za 1 cestu za den za 1 cestu za den
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - III/1131 (Přistoupim) 286 x 4,5 x 7,5 x x x x x
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - III/1131 (Nová Ves) 109 109 2,2 1 4 1 1,2 131,1 3 327,9
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - II/245 (Štolmíř) 156 156 2,9 2 5 2 0,9 140,5 3 468,4
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - II/272 (Kounice) 520 520 4,3 4,6 6 4,5 -0,3 -156,1 1,5 780,6
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - II/330 (Poříčany) 859 859 4 5,3 7 5,3 -1,3 -1116,3 1,7 1459,8
III/1131 (Nová Ves) - III/1131 (Přistoupim) 220 220 4,1 4,5 6,5 4 -0,4 -88,1 2,5 550,8
III/1131 (Nová Ves) - II/245 (Štolmíř) 203 203 2,1 1 4 1 1,1 223,7 3 610,1
III/1131 (Nová Ves) - II/272 (Kounice) 352 352 4,2 3,6 7 3,5 0,6 211,0 3,5 1230,9
III/1131 (Nová Ves) - II/330 (Poříčany) 492 492 3,6 4,3 6,5 4,3 -0,7 -344,1 2,2 1081,3
II/245 (Štolmíř) - III/1131 (Přistoupim) 108 108 4,8 5,5 8 5 -0,7 -75,7 3 324,6
II/245 (Štolmíř) - II/272 (Kounice) 88 88 4,9 2,6 8 2,5 2,3 202,2 5,5 483,5
II/245 (Štolmíř) - II/330 (Poříčany) 162 162 4,3 3,3 8 3,3 1 162,3 4,7 762,9
II/272 (Kounice) - III/1131 (Přistoupim) 438 438 5,6 8,1 8 7,5 -2,5 -1094,3 0,5 218,9
II/272 (Kounice) - II/330 (Poříčany) 293 293 4 2,9 6 2,8 1,1 322,8 3,2 938,9
II/330 (Poříčany) - III/1131 (Přistoupim) 761 x 5 8,8 8 8,3 -3,8 x -0,3 x
celkem 5048 4001 -1481,0 9238,7
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Varianta B2

Trasa varianty B2 vznikla modifikací varianty B1. Jejím cílem je odstranit ztracené 
spády vzniklé nutností vystoupat na silnici II/272 poblíž vodojemu a přiblížit trasu 
obytné zástavbě s akcentem na funkci zlepšení dopravní obsluhy okrajových částí 
města, tj. nikoliv primárně pro převedení tranzitní dopravy. Mj. i z důvodu blízkosti 
obytné zástavby se předpokládá na celém úseku mezi Liblicemi a Štolmíří rychlost 
50 km.h-1. Pouze úsek od železničního podjezdu ke křižovatce silnic I/12 a II/113 
(invariantní úsek s variantou B1) by byl provozován mimo obec, tedy rychlostí 90 
km.h-1.

Začátek trasy by byl opět v Liblicích na křižovatce ulic Klučovská (II/330) a Za 
Dráhou, ale na rozdíl od varianty B1 dále sleduje trasu výhledové přeložky silnice 
zanesené již ve stávajícím územním plánu až k silnici II/272 (v místě, kde silnici 
II/272 překračuje elektrického vedení 22 kV). Následně trasa pokračuje stejným 
směrem v těsném kontaktu se zónou určenou pro bydlení. Toto lze označit za zřejmě 
nejvíce kritický bod na trase, přesto že právě tato komunikace umožní dopravní 
obsluhu nově vzniklé zóny pro bydlení, neboť stávající komunikační síť není pro tento 
účel dostatečně dimenzována. Trasa silničního obchvatu zde bude tvořit bariéru 
dalšího růstu města do polí, s čímž je nutno počítat. K překročení Kounického potoka 
dojde v místě, kde ještě není území mokřadu, a to nedaleko od stávajícího můstku 
přes tento potok poblíž ÚSP Zvoneček. V tomto místě lze také napojit ulici V Lukách 
a tím vytvořit další komunikační propojení se stávající sítí ulic a nově uvažovanou 
obytnou zástavbou.

Ke Štolmíři se trasa přibližuje těsně podél hranice mokřadu Kounického potoka a 
následně prudce stoupá levotočivým obloukem k železničnímu podjezdu, před 
kterým je napojena silnice II/245 do Štolmíře a Čelákovic.
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V dalším pokračování trasy od železničního podjezdu až ke křižovatce silnic I/12 a 
II/113 je varianta B2 invariantní s variantou B1.
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Délka trasy silničního obchvatu ve variantě B2 je cca 4,25 km.

Trasa silničního obchvatu ve variantě B2 převede cca 71 % celkové tranzitní dopravy 
přes Český Brod, viz tabulka.
relace denní intenzita dopravy délka trasy [km] cestovní doba [min.] zkrácení trasy [km] úspora času [min.]

celkem převedená stávající nová stávající nová za 1 cestu za den za 1 cestu za den
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - III/1131 (Přistoupim) 286 x 4,5 x 7,5 x x x x x
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - III/1131 (Nová Ves) 109 109 2,2 1 4 1 1,2 131,1 3 327,9
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - II/245 (Štolmíř) 156 156 2,9 2 5 2 0,9 140,5 3 468,4
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - II/272 (Kounice) 520 520 4,3 5,2 6 6 -0,9 -468,4 0 0,0
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - II/330 (Poříčany) 859 859 4 4,85 7 5,6 -0,85 -729,9 1,4 1202,2
III/1131 (Nová Ves) - III/1131 (Přistoupim) 220 220 4,1 4,5 6,5 4 -0,4 -88,1 2,5 550,8
III/1131 (Nová Ves) - II/245 (Štolmíř) 203 203 2,1 1 4 1 1,1 223,7 3 610,1
III/1131 (Nová Ves) - II/272 (Kounice) 352 352 4,2 4,2 7 5 0 0,0 2 703,4
III/1131 (Nová Ves) - II/330 (Poříčany) 492 492 3,6 3,85 6,5 4,6 -0,25 -122,9 1,9 933,9
II/245 (Štolmíř) - III/1131 (Přistoupim) 108 108 4,8 5,5 8 5 -0,7 -75,7 3 324,6
II/245 (Štolmíř) - II/272 (Kounice) 88 88 4,9 3,2 8 4 1,7 149,5 4 351,7
II/245 (Štolmíř) - II/330 (Poříčany) 162 162 4,3 2,85 8 3,6 1,45 235,3 4,4 714,2
II/272 (Kounice) - III/1131 (Přistoupim) 438 x 5,6 8,7 8 9 -3,1 x -1 x
II/272 (Kounice) - II/330 (Poříčany) 293 293 4 3,05 6 3,6 0,95 278,7 2,4 704,2
II/330 (Poříčany) - III/1131 (Přistoupim) 761 x 5 8,35 8 8,6 -3,35 x -0,6 x
celkem 5048 3563 -326,1 6891,3

Varianta K

Návrh varianty K silničního obchvatu vznikl na námět Ing. Vladimíra Klindery. Na 
rozdíl od variant B1 a B2 je její základní ideou propojení silnic II/272 a II/330 
s křižovatkou silnic I/12 a II/108 a je zcela vedena po východním okraji města.

Velkou výhodou navrženého řešení je minimální negativní vliv na životní prostředí vč. 
vlivu na obytnou zástavbu. Nevýhodou je naopak nižší podíl převedené dopravy 
oproti variantám B1 a B2, protože slouží primárně pro severojižní směr. Pro ostatní 
směry je cesta s využitím silničního obchvatu obvykle časově delší nebo vůbec 
nevyužitelná (viz tabulka). Minimální vliv má tato varianta na dopravní obsluhu 
jednotlivých částí města. Dílčím způsobem zlepšuje pouze obsluhu průmyslové zóny 
v Liblicích.
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Trasa silničního obchvatu začíná na silnici II/272 na hranici katastrálního území 
Kounic a Českého Brodu a navazuje na plánovaný obchvat Kounic. Je vedena 
jihovýchodním směrem ve stopě bývalé polní cesty až k cestě navazující na ulici Za 
Dráhou. Dále pokračuje až k silnici II/330 do prostoru mezi pekárnou a 
elektrorozvodnou.
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Od křižovatky se silnicí II/330 pokračuje k železniční trati, kterou musí podejít zcela 
novým podjezdem. Zároveň musí překřížit trasy elektrických vedení 22 kV vedoucí 
z elektrorozvodny jižním směrem. Následně od východu mine čistírnu odpadních 
vod, mostem překoná říčku Šemberu a podél elektrických vedení 22 kV pokračuje ke 
křižovatce se silnicí III/3301 (Lstibořská) a dále ke křižovatce se silnicí III/3303 
(Bylanská). Odtud pak prudce stoupá až ke křižovatce se silnicí I/12 a II/108, přičemž 
od východu mine rozhlasový vysílač Liblice. Část trasy vede po katastrálních 
územích obcí Lstiboř a Bylany.
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Délka trasy silničního obchvatu ve variantě K činí cca 5,0 km.

Trasa silničního obchvatu ve variantě K převede cca 47 % celkové tranzitní dopravy 
přes Český Brod, viz tabulka.
relace denní intenzita dopravy délka trasy [km] cestovní doba [min.] zkrácení trasy [km] úspora času [min.]

celkem převedená stávající nová stávající nová za 1 cestu za den za 1 cestu za den
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - III/1131 (Přistoupim) 286 x 4,5 x 7,5 x x x x x
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - III/1131 (Nová Ves) 109 x 2,2 x 4 x x x x x
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - II/245 (Štolmíř) 156 x 2,9 x 5 x x x x x
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - II/272 (Kounice) 520 x 4,3 8,5 6 8 -4,2 x -2 x
I/12 + II/113 (Na Spravedlnosti) - II/330 (Poříčany) 859 859 4 6,5 7 6 -2,5 -2146,8 1 858,7
III/1131 (Nová Ves) - III/1131 (Přistoupim) 220 x 4,1 6,6 6,5 9,5 -2,5 x -3 x
III/1131 (Nová Ves) - II/245 (Štolmíř) 203 x 2,1 x 4 x x x x x
III/1131 (Nová Ves) - II/272 (Kounice) 352 x 4,2 x 7 x x x x x
III/1131 (Nová Ves) - II/330 (Poříčany) 492 x 3,6 x 6,5 x x x x x
II/245 (Štolmíř) - III/1131 (Přistoupim) 108 x 4,8 7,3 8 11 -2,5 x -3 x
II/245 (Štolmíř) - II/272 (Kounice) 88 x 4,9 x 8 x x x x x
II/245 (Štolmíř) - II/330 (Poříčany) 162 x 4,3 x 8 x x x x x
II/272 (Kounice) - III/1131 (Přistoupim) 438 438 5,6 5 8 5 0,6 262,6 3 1313,1
II/272 (Kounice) - II/330 (Poříčany) 293 293 4 2 6 2 2 586,8 4 1173,6
II/330 (Poříčany) - III/1131 (Přistoupim) 761 761 5 3 8 3 2 1521,1 5 3802,7
celkem 5048 2350 223,7 7148,1

Porovnání jednotlivých variant

Výsledná varianta trasy obchvatu by měla splňovat následující podmínky:
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 musí obsloužit co nejvíce tranzitních relací

 musí zkrátit cesty oproti průjezdu centrem města

 měla by být v odstupu od obytné zástavby, aby nezhoršovala životní prostředí 
obyvatel, ale zároveň zase ne příliš daleko od města, aby mohla splnit předchozí 
body

 optimálně by měla obsloužit i obytné celky na okraji města

 vybraná trasa musí být nadčasová, protože vytvoří bariéru pro další rozvoj města 
(podobně jako např. v minulosti hradby)

Jednotlivé navržené varianty jsou porovnávány v níže uvedených kritériích. Komise 
dopravy rady města Český Brod na svém jednání dne 14. 2. 2011 jednotlivým 
kritériím přidělila váhy, kterými se následně bude násobit bodové ohodnocení 
jednotlivých variant. Varianta s nejhoršími vlastnostmi v daném kritériu obdrží 1 bod, 
varianta s výhodnějšími parametry obdrží vždy o 1 bod více, tj. v případě 3 
hodnocených variant max. 3 body.

 délka trasy
 hodnotí se délka trasy z důvodu orientačního porovnání stavebních nákladů a 

nutného záboru půdy (jiné technické parametry, resp. stavební náročnost, 
nejsou posuzovány z důvodu absence projektové, resp. předprojektové 
přípravy)

 váha kritéria je 21 %

 výškové řešení

 hodnotí se sklonové poměry trasy z důvodu optimálního trasování bez tzv. 
ztracených spádů, které mají negativní vliv na spotřebu pohonných hmot, 
rychlost těžké nákladní dopravy, ale např. i na psychiku řidičů, jež může 
nevhodné výškové řešení komunikace demotivovat k jejímu použití

 váha kritéria je 8 %

 vliv na životní prostředí

 hodnotí se vliv trasy na přírodní zóny dle územního plánu (v Českém Brodě 
nejsou vyhlášena chráněná území přírody)

 váha kritéria je 11 %

 vliv na obyvatelstvo
 hodnotí se vliv trasy na obyvatelstvo zasažené provozem na nové komunikaci, 

tj. především blízkost zástavby (stávající i plánované dle stávajícího územního 
plánu) od trasy z důvodu hlukové zátěže

 váha kritéria je 19 %

 intenzita převedené dopravy

 hodnotí se velikost převedené tranzitní dopravy z centra města na novou 
komunikaci

 váha kritéria je 19 %

 úspora času

 hodnotí se celková úspora času uživatelů použitím nové komunikace namísto 
cesty přes centrum města (celková úspora času se získá vynásobením počtu 
vozidel převedených na silniční obchvat časovou úsporou vzniklou při jedné 
jízdě)

 váha kritéria je 8 %
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 vliv na dopravní obsluhu města

 hodnotí se míra využití nové komunikace pro dopravní obsluhu jednotlivých 
částí města, kdy použití silničního obchvatu odlehčí stávající komunikační síti 
města

 váha kritéria je 14 %

V níže uvedené tabulce je uvedeno celkové hodnocení jednotlivých variant:
Hodnocení variant
hodnotící kritérium popis hodnocení jednotlivých variant váha kritéria

délka trasy 21%
varianta B1 délka trasy 4,8 km 2 0,429
varianta B2 délka trasy 4,25 km 3 0,643
varianta K délka trasy 5,0 km 1 0,214

výškové řešení 8%
varianta B1 opakované překonání výšky přes 30 m 1 0,079
varianta B2 s minimem ztracených spádů 3 0,236
varianta K opakované překonání výšky přes 30 m při směru na Prahu 2 0,157

vliv na životní prostředí 11%
varianta B1 průchod mokřadem Kounického potoka 1 0,114
varianta B2 rovnocenné s variantou K 2 0,229
varianta K rovnocenné s variantou B2 2 0,229

vliv na obyvatelstvo 19%
varianta B1 vliv na zástavbu na západním okraji města 2 0,371
varianta B2 1 0,186

varianta K minimální vliv na obyvatelstvo 3 0,557
intenzita převedené dopravy 19%

varianta B1 79% převedeného tranzitu, tj. celkem 4001 vozidel 3 0,557
varianta B2 71% převedeného tranzitu, tj. celkem 3563 vozidel 2 0,371
varianta K 47% převedeného tranzitu, tj. celkem 2350 vozidel 1 0,186

úspora času 8%
varianta B1 9239 celkově uspořených min. za den 3 0,236
varianta B2 6891 celkově uspořených min. za den 1 0,079
varianta K 7148 celkově uspořených min. za den 2 0,157

vliv na dopravní obsluhu města 14%
varianta B1 obsluha zón pro bydlení údolí Kounického potoka, západní okraj města 2 0,286
varianta B2 3 0,429

varianta K napojení průmyslové zóny 1 0,143
celkové hodnocení pořadí varianty součet

varianta B1 2. 14 2,071
varianta B2 1. 15 2,171
varianta K 3. 12 1,643

těsný kontakt se zónou pro bydlení (Kounická), vliv na zástavbu na západním 
okraji města

obsluha zón pro bydlení Kounická, V Lukách, údolí Kounického potoka, západní 
okraj města

vážené 
bodové 
hodnocení

získaný 
počet bodů

Z celkového hodnocení variant dosahuje nejlepšího výsledku varianta B2. Ze zde 
zpracovaných variant ji lze sice doporučit jako podklad k tvorbě nového územního 
plánu, ale neznamená to, že by se při dalším posuzování problematiky silničního 
obchvatu města Český Brod muselo jednat o variantu vítěznou či snad jedinou 
posuzovanou.

Zpracoval: Bc. Marek Binko Datum: 7. března 2011


