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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 
vycházel ze sčítání ŘSD. (Protože se jedná pouze o odhad, je nutné před konečným 
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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.

Za převedenou dopravu se považují jen ty směry dopravy, které nabídnou kratší 
nebo alespoň stejně dlouhou cestovní dobu oproti stávajícímu stavu (nejsou 
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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.



9

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: 4. listopadu 2010, aktualizace 7. března 2011


