
Strategický plán Českého Brodu 
a doprava 
 

 

 

 

 

O mně: 

Bc. Marek Binko 

– zaměstnán v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy jako 
specialista koncepce dopravy (→ plánování dopravy, vztah dopravy 
k urbanismu a veřejnému prostoru) 

– v Českém Brodě žiji od roku 2005, v letech 2006-2008 a 2010-2014 v komisi 
dopravy, v letech 2010-2014 zastupitelem města  



Problémy dopravy (nejen) v Českém Brodě 

– dopravní zácpy? 

– nedostatek míst k parkování? 

– chybějící obchvat města? 

  



Individuální automobilismus 

– uživatelé chtějí zaparkovat se svým automobilem 
přímo před svým domem, zaměstnáním, obchodem, 
školou, lékařem... 

– více automobilů v jedné rodině 

ALE! 

– provoz osobních automobilů ve městě přináší příliš 
mnoho negativ environmentálních, prostorových, 
ale také i sociálních (např. při cestách dětí do školy 
osobním automobilem) 

– parkovací místo na ulici zabírá min. 12,5 m2 
veřejného prostoru...  



 

 

[https://peskymestem.cz/projekt/konference-pesky-mestem/ozveny-konference/] 



 
[Ročenka dopravy Praha 2020; TSK Praha, 2021]  
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[https://www.rsd.cz/web/guest/silnice-a-dalnice/scitani-dopravy]  
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[http://www.fotohistorie.cz/; https://mapy.cz/]  



  

  

[https://geoportal.gov.cz/]  



Problémem nejsou dopravní zácpy nebo málo 
parkovacích stání. 

Čím více totiž bude silnic, parkovišť, tím více bude 
automobilů. (→ tzv. indukce poptávky po dopravě) 

 

Problémem je příliš mnoho automobilů...  



Je proto nutné podporovat tzv. aktivní mobilitu 

 
[https://www.akademiemobility.cz/]  



Co říká Strategický plán města Český Brod do roku 
2022? 
 

Město preferuje veřejnou, hromadnou a nemotorovou dopravu před 

individuální automobilovou dopravou. Hromadná doprava disponuje 

dostatečnou časovou a prostorovou sítí - je dostatek spojů a zastávek ve městě 

i v návaznosti do regionu. Je zajištěno bezkolizní napojení města na silnici I/12. 

Funguje terminál veřejné dopravy (nádraží). Centrum města je zklidněno, 

tranzitní doprava je odkloněna mimo město, je umožněn vjezd do centra a 

parkování pro zásobování, nakupující a rezidenty. 

Jsou zajištěny vhodné podmínky pro cyklistickou a pěší dopravu, napojenou do 

krajiny a na celkový systém cyklostezek. Jsou zajištěny podmínky pro dopravu 

v klidu, existují záchytná parkoviště v okrajových částech města. Konfliktní 

body mezi motorovou a nemotorovou dopravou jsou minimalizovány, je 

zajištěn vliv na chování všech účastníků provozu od dětí až po seniory. 

Jsou zajištěny prostředky pro řešení dopravy a zkvalitňování komunikací. 



Teorie dobrá, výsledky nejsou zase tak dobré... 

 

Např. v minulých letech došlo ke zřízení několika 
jednosměrných ulic (Vítězná u gymnázia, rezidentní 
ulice na Škvárovně), avšak bez možnosti provozu 
cyklistů v obou směrech!  



Pro aktivní mobilitu je nutné 

– zachovat a rozšiřovat prostupnost města 
– zklidňovat provoz motorových vozidel v centru a 

rezidentních částech města 

 

Nástroje jsou 

– sdílené prostory (pěší zóna s povolením vjezdu 
vozidel, obytná zóna) v centru města 

– cykloobousměrky (potřeba regulace motorové 
dopravy nesmí omezovat nemotorovou dopravu) 

– obytné zóny, zóny 30 v rezidentních částech města 
– zvýšené křižovatkové plochy v zónách 30 apod.  



  

[TP 218 Navrhování zón 30; CDV Brno, 2010] [https://streetmix.net/-/1826467] 

  

[TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty; T. Cach, 2017]   [https://mapy.cz/]  

VÍTĚZNÁ 



– podpora sdílených kol do 15 min. zdarma (příklady 
měst o velikosti 8-15 tis. obyvatel existují i v ČR) 

   

   

[https://www.nextbikeczech.com/]  



 

[Generel cyklistické dopravy na území města Český Brod; M. Binko, 2013]  



Český Brod plní předpoklady pro tzv. 15minutové 
město! (→ za 15 minut do práce, na nákupy, za 
zábavou i domů, a to pěšky nebo na kole) 

 

Smyslem investic do silniční infrastruktury by tak 
neměly být ani důvody ke zvyšování kvality motorové 
dopravy, ale ke zvyšování kvality a bezpečnosti 
nemotorové dopravy a ke zlepšování veřejného 
prostoru. 

Nebát se dělat nepopulární kroky a např. místo 
stavby parkoviště zpoplatnit parkování... 

Řešit je třeba příčiny, nikoliv jen následky! 


