Dopravní terminál v Českém Brodě
V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské
integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je
nejvíce v rámci PID mimo území hlavního města Prahy.
Celý projekt je rozdělen na několik částí s rozdílnými investory:
1. rekonstrukce výpravní budovy = České dráhy, a.s. (dále jen ČD, a.s.)
2. rekonstrukce nástupišť a podchodu, zajištění bezbariérového přístupu na
nástupiště a prodloužení podchodu do městské části Škvárovna = Správa
železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen SŽDC, s.o.)
3. rekonstrukce přednádražního prostoru vč. výstavby autobusových stání a
parkovišť P+R (vč. parkovišť u Klučovské ulice) = Město Český Brod

Rekonstrukce výpravní budovy
Tato část realizace dopravního terminálu je již realizována. ČD, a.s., zde v průběhu
roku 2010 proinvestovaly cca 22,5 mil. Kč. Jedním ze smysluplných námětů na
využití části prostoru historicky zajímavé výpravní budovy (viz rámeček) je
vybudování společného turistického informačního centra Města Český Brod a
Regionu Pošembeří. Dalším námětem je vybudování automatické úschovny jízdních
kol (B+R). Jejím smyslem je možnost využití pro zaparkování jízdního kola nejen
nechráněné stojany, ale i krytý zabezpečený samoobslužný box, tak jak je běžné
v zemích západní Evropy.
Historie výpravní budovy nádraží v Českém Brodě
Původní, již dlouho nevyhovující, výpravní budova českobrodského nádraží z roku 1845 od architekta
Antona Jünglinga byla nahrazena novostavbou v letech 1928 - 1929. Její projekt vypracoval architekt
Ředitelství státních drah Praha-jih Ing. arch. František Koula (nar. 1894, syn Prof. arch. Jana Kouly)
ve stylu geometrické moderny s ohlasy kubismu. Typickým prvkem pro tuto budovu je výrazné členění
průčelí plastickými omítkovými pásy. Stavbu provedla pražská stavební firma Františka Jilemnického.
Po dokončení nové výpravní budovy byla původní Jünglingova budova stržena.
Přístavba úschovny zavazadel spolu s podchodem a dvěma ostrovními nástupišti byla provedena
v 50. letech 20. století v souvislosti s elektrizací a ztrojkolejněním tratě.
Moderna (též česká moderna, geometrická moderna, geometrická secese) se v české architektuře
objevuje na přelomu prvního a druhého desetiletí 20. století. Oprošťuje se nejen od historizujících
slohů 19. století, ale i od dekorativnosti secese.
Kubismus se v architektuře objevuje v první polovině druhého desetiletí 20. století a jedná se o jediný
český samostatný sloh. Fasády jsou členěny do podoby jehlanovitých krystalů. Místo pravého úhlu a
svislých ploch vzniká ostrý úhel a šikmá plocha.
V drážní architektuře se oba slohy projevují s jistým zpožděním s ohledem na hledání optimálních
forem během intenzivní výstavby a přestavby železnic po roce 1918. Výpravní budovy s prvky
kubismu lze kromě Českého Brodu nalézt také v České Třebové (1924), Hněvicích (1922) a Hrobcích
(1923). Výpravních budov ve stylu geometrické moderny je v českých zemích více. Příkladem mohou
být Úvaly (1912) nebo Stochov (1930).
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Rekonstrukce nástupišť a podchodu
Na přelomu let 2007 / 2008 zpracovala a.s. SUDOP PRAHA na objednávku SŽDC,
s.o., Stavební správy Praha přípravnou dokumentaci (dokumentaci pro územní
rozhodnutí) „Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště
v žst. Český Brod“. Dokumentace navrhla kompletní rekonstrukci ostrovních
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nástupišť č. 2 a 3, rekonstrukci podchodu, jeho prodloužení k ulici Klučovská do
městské části Škvárovna a vybudování výtahu na 2. a 3. nástupiště a na výstupu do
výpravní budovy. Celkové investiční náklady jsou cca 60 mil. Kč.
Problematika bezbariérové přístupu na nástupiště byla řešena nejprve variantně, a to
buď pomocí šikmých ramp nebo výtahy. Proti výtahům hovoří jejich častá
poruchovost, proti šikmým rampám zase vyšší investiční náročnost a také jejich
délka (viz schéma).

Prodloužení podchodu je řešeno jen pod dvěma kolejemi (4. a 6. staniční kolej),
zbylé tři koleje budou zrušeny (8. a 10. staniční kolej budou zkráceny, 12. staniční
kolej bude zrušena zcela).
Tato část projektu je klíčová pro realizaci parkovišť P+R u Klučovské ulice
(zabezpečení přístupu z parkovišť na nádraží), ale má samozřejmě obrovský přínos
jak pro obyvatele městské části Škvárovna, kterým se zkrátí docházkové vzdálenosti,
tak i pro osoby se sníženou schopnosti pohybu (tj. i pro maminky s kočárky), jimž se
výrazně usnadní přístup do podchodu a na nástupiště.
Investice SŽDC, s.o., „Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na
nástupiště v žst. Český Brod“ dosud nebyla zařazena do plánu investic, ale jednání o
jejím zařazení stále pokračují.

Rekonstrukce přednádraží
Nejdůležitější část projektu spočívá v kompletní rekonstrukci přednádražního
prostoru vč. výstavby autobusových stání a parkoviště pro cca 100 parkovacích míst.
S ohledem na potřebu vyššího počtu parkovacích míst se plánuje výstavba ještě
dalších 2 parkovišť souhrnně pro cca 200 parkovacích míst v poloze za nádražím
(část na stávajícím pozemku ČD, a.s.). Součástí rekonstrukce přednádražního
prostoru je i rekonstrukce ulic Krále Jiřího a Cukrovarská.
Projekt města je ve fázi zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí („Stavební
úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě“, Grebner s.r.o., 2008) a čekání na přidělení
dotace z evropských fondů, 1. etapa stavby parkoviště P+R byla již s využitím dotace
z regionálního operačního programu ROP Střední Čechy v roce 2010 zrealizována.
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Situace přednádražního prostoru (parkoviště č. 1 navazuje vlevo dole)
Parkoviště č. 1 s výhledově 100 parkovacími místy bude umístěno na budoucí
spojovací komunikaci mezi nádražím a supermarkety Lidl a Plus (v etapě bez
spojovací komunikace bude vybudována jen část parkoviště). Parkoviště č. 2 s 39
parkovacími místy bude umístěno na stávajícím pozemku ČD, a.s., u ulice Klučovská
a pro jeho realizaci je nutné prodloužení podchodu s navazujícími úpravami drážního
pozemku dle přípravné dokumentace SŽDC, s.o., SS Praha „Prodloužení podchodu
a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Český Brod“.

Situace parkoviště č. 2 na pozemku ČD, a.s.
Parkoviště č. 3 se 138 parkovacími místy bude umístěno také u ulice Klučovská, ale
cca 200 m východně od parkoviště č. 2. Jeho výstavba se předpokládá až
v okamžiku vyčerpání kapacity parkovišť č. 1 a 2. Pro přístup na parkoviště č. 3 od
nádraží je také třeba prodloužení podchodu.
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Parkoviště č. 3 u ulice Klučovská
Se stavebními úpravami v okolí nádraží Český Brod také souvisí připravovaná
revitalizace plochy bývalého cukrovaru, kde připravovaná změna územního plánu
předpokládá výstavbu bytových domů (až pro 1 000 nových obyvatel) a obchodní
zónu (viz přiložená celková situace).
Zpracoval: Bc. Marek Binko

Datum: 21. září 2010
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