Zpřístupnění centra města Český Brod cyklistům
Stávající stav
Rovinatý terén, ve kterém se město Český Brod nachází, předurčuje použití jízdního
kola ke každodennímu používání při dopravě do zaměstnání, na nákupy, do úřadů
apod., čehož je zde také tradičně využíváno. Díky tomu má Český Brod výhodu
oproti ostatním městům, neboť významná část vnitroměstské dopravy není
uskutečňována individuální automobilovou, nýbrž cyklistickou dopravou s pozitivními
dopady na životní prostředí, řešení dopravy v klidu, bezpečnost chodců atd. Velkým
problémem je ovšem přístupnost centra města pro cyklisty, neboť je zde vybudován
systém jednosměrných ulic, který usměrňuje pohyb automobilů a do jisté míry tak
žádoucím způsobem zklidňuje střed města. Protože jsou však cyklisté účastníky
silničního provozu stejně jako motoristé, jsou rovněž při pohybu v centru města i
stejně omezováni, přičemž k tomu není racionální důvod. Výsledkem tohoto stavu je
pak permanentní porušování zákazu vjezdu do jednosměrných ulic ze strany cyklistů,
neboť jiné řešení v praxi není možné. Akceptace jednosměrných ulic totiž znamená i
objet celé centrum města, což je pro cyklisty naprosto nepřijatelné. Cyklista se totiž
chová velmi podobně jako chodec, neboť vyvíjí fyzickou námahu, a tak hledá
nejkratší trasu.
Na níže uvedeném schématu jsou vyznačeny vstupy/výstupy do/z centra města a
omezující prvky v podobě jednosměrných ulic a jedné slepé ulice (u Kouřimské
brány). Je vhodné si uvědomit, kudy je nucen cyklista projet, pokud jede např. ze
sídliště na nádraží, ze supermarketů Plus/Lidl na sídliště, ze Sportovní ulice na
náměstí apod…

Návrh řešení
Řešením, které má za cíl umožnit volnější, resp. legální, pohyb cyklistů po městě, by
mohlo být zobousměrnění jednosměrných ulic pro jízdní kola. Pohyb cyklistů není
třeba po městě usměrňovat stejně jako pohyb motoristů - jak již bylo uvedeno,
chování cyklistů je podobné jako chování chodců. Problémem, který je v tomto
případě nutno vyřešit je koexistence automobilové dopravy v jednom směru a
zároveň cyklistické dopravy v obou směrech. Vyžaduje to tedy více respektu ze
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strany motoristů. To, že toto řešení je již takřka standardní nejen ve světě, ale i
v řadě měst ČR, dokládají následující fotografie (foto www.cyklostrategie.cz, foto
z Litovle Bc. M. Binko):
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Konkrétní řešení pro Český Brod, které vychází ze základních přepravních potřeb
cyklistů, uvádí následující schéma:
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Obousměrné vedení cyklistů v jednosměrných ulicích je nutné vyznačit svislým
dopravním značením často doplněným vodorovným dopravním značením.
Vodorovné dopravní značení je s ohledem na intenzitu dopravy nutné min. v ulicích
Krále Jiřího a Jungmannova.
Specifická je situace v ulici Krále Jiřího, která je nejdůležitější dopravní tepnou ve
středu města a přitom šířka vozovky v jejím nejužším místě je podle katastrální mapy
pouze 5,0 m. Dnes je zde situace taková, že pravý jízdní pruh je využíván pro jízdu
vozidel a levý jízdní pruh je využíván pro zastavení vozidel dopravní obsluhy. Návrh
předpokládá vyznačit levý jízdní pruh pro jízdu cyklistů v protisměru a pro krátkodobé
zastavení dopravní obsluhy používat pravou stranu ulice. Minimální šíře pruhu pro
cyklisty včetně bezpečnostního odstupu je 1,5 m.
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Ulice Jungmannova by měla být řešena obdobným způsobem s tím, že její šířka je
dle katastrální mapy 6,0 m, tudíž pro dopravu ve stávajícím směru zůstane pruh o
šířce 4,5 m.
Pro zprůjezdnění Kouřimské brány pro cyklisty bude nutné upravit dopravní značení
na křižovatce Jungmannova - Prokopa Velikého - Jana Kouly.
Pohyb cyklistů ve městě je třeba racionálně řešit. Tento čistý a prostorově nenáročný
způsob dopravy musí být podporován a rozvíjen - viz Usnesení vlády ČR ze dne
7. 7. 2004 č. 678, které doporučuje místním samosprávám využít Národní strategii
cyklistické dopravy ČR pro svoji činnost a rozpracovat ji do svých koncepcí a
materiálů. Dnes již neobstojí argument, že cyklisté do města nepatří, protože
přednost mají osobní automobily…

Použitá literatura
[1]

[2]
[3]

[4]
[5]

Zpráva o stavu řešení výzkumného záměru za rok 2005: Udržitelná doprava šance pro budoucnost, část 3.1 Problematika dopravních sítí, etapa 5
Cyklistická infrastruktura, podkapitola D Aktuální shrnutí problematiky o
cyklistické infrastruktuře; Martínek J.; Centrum dopravního výzkumu Olomouc;
březen 2006
Jak zklidnit dopravu v obcích; kolektiv autorů; Nadace Partnerství Brno; 2004
Cyklistika pro města; Dekoster J., Schoellaert U.; Kancelář pro úřední publikace
Evropských společenství Lucemburk; 2000 (Ministerstvo životního prostředí
Praha; 2002)
Dopravní systémy a stavby; Kotas P.; Vydavatelství ČVUT Praha; 2002
www.cyklostrategie.cz

Zpracoval: Bc. Marek Binko

Datum: 11. srpna 2006

6

