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Existuje tisíc dobrých důvodů proč chtít být městem otevřeným
cyklodopravě. Ty nejdůležitější z nich jsou však tyto: Cyklodoprava je
zdraví prospěšná a udržitelná forma dopravy, která pomůže vyřešit
problém města plného dopravních kongescí.

Zdraví
Město chce být bezpečné, přívětivé a zdravé. Kromě jiného zde musí
být spousta příležitostí jak se pohybovat ve veřejném prostoru,
procvičit se a zapojit se do sportu či jakéhokoliv pohybu.
Toto se dá udělat různými formami, ta nejjednodušší a nejlevnější je
učinit město příjemným, bezpečným a rychle průjezdným pro kolo. Při
volbě mezi autem a kolem by kolo mělo být rychlejší, pohodlnější
svobodnější. Jakkoliv není jízda na kole bez rizika, lidé kteří jej
používají cítí, že výhody zdravějšího a delšího života daleko převažují.

Kvalita ovzduší
Doprava je stále významnějším zdrojem znečištění vzduchu, emisí
CO , hluku. Zpevněné povrchy způsobují lokální záplavy, přehřívání
měst atd. Jakkoliv se budou města snažit o omezení negativních vlivů
dopravy na klima ve městech, řešení se neobejde bez cyklodopravy.
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Kvalita městského prostředí
Počet aut parkujících (či lépe stojících) a pohybujících na ulicích
města se neustále zvětšuje. Doprava je umrtvena, průchodnost města
umenšena. Podporou a propagací cyklodopravy lze do značené míry
přesvědčit obyvatele o výhodách nepoužívání auta k dennímu
dojíždění. Cyklodoprava ponechá více místa pro život obyvatel města.

Možnosti cyklistické dopravy v Brně
Možnosti cyklistické a pěší dopravy spočívají v realizaci krátkých cest.
Víc jak 70% obyvatel města Brna ( cca 270 tis.) potřebuje k dosažení
největšího cíle cest (centrální část města) méně než 7 km. U většiny
těchto cest je možné plnohodnotně nahradit automobil pěší chůzí
nebo jízdou na kole. U vzdálenějších cílů cest je nejvhodnější
alternativou automobilu veřejná doprava. I tady však zůstává poměrně
široký prostor pro využití kola.Vytvoření podmínek pro bezpečný a
atraktivní pohyb po městě je nezbytnou podmínkou. Ve srovnání s
automobilovou, ale i hromadnou dopravou se jedná o méně
ekonomicky náročný proces.

Tento dokument podává základní informace o procesu postupného
zlepšování podmínek pro uživatele kola ve městě Brně vycházejících
ze zpracovaného generelu cyklistické dopravy.

Pro podrobnější informace kontaktujte:
Magistrát města Brna
Odbor dopravy
Ing. Vladimír Bielko
bielko.vladimir@brno.cz

Fotografie: Igor Slavík, Iva Machalová, Adolf Jebavý
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ZÁKLADNÍ SYSTÉM CYKLOTRAS NA ÚZEMÍ MĚSTA

Pro správný návrh je třeba definovat potřeby širokého spektra obyvatel města, kteří se na kole
pohybují nebo by se rádi pohybovali. Potřeby jednotlivých skupin se od sebe mnohdy diametrálně
odlišují. Zásady fungování systému přehledně vyjadřuje schéma.

Jako nosný prvek celého systému určujeme systém přímých dopravních tras, který spojuje hlavní
oblasti bydlení s nejdůležitějšími cíli cest nejkratší možnou cestou. Tyto trasy z větší části využívají
systém sběrných komunikací v území, tedy ulice typu Lidická/Štefánikova, Minská, Merhautova, Cejl.
Jsou to ulice, které slouží jako dopravní koridory městské dopravě a IAD. Jedná se především o
nejlogičtější, historická spojení s příznivými podélnými profily, přímostí spojení atd. Jejich využití pro
dopravní cyklisty je dnes limitováno absencí opatření na podporu bezpečnosti. Tato opatření v
zásadě znamenají malé, levné a rychle proveditelné změny typu:

cyklopruh
víceúčelový pruh
cyklopiktogram
prostor pro cyklisty v křižovatkách

Jak je vidět, jedná se především o vodorovné dopravní značení, které cyklistu pro ostatní provoz
zviditelní, naučí především řidiče vnímat to, co by mělo ze zákona platit: cyklista je stejný účastník
dopravního provozu, se stejnými právy. V mapových přílohách se tyto trasy objevují jako silná
červená linka.
Ne všichni cyklisté, ať už používají kolo k dopravě ve všední den, nebo k rekreaci, jsou ochotni jezdit
po frekventovaných městských třídách. Jedná se často o děti, ženy nebo seniory, i když se nejde
omezit jen na ty to skupiny. Tito uživatelé potřebují trochu jinou dopravní síť i když potřeba či směry
spojení zůstávají stejné jako v předchozím odstavci.
Proto je v rámci dopravní sítě hledat trasy vedoucí po zklidněných ulicích, cyklostezkách, v parcích
atd. Tyto trasy však musejí splňovat stejné kritérium přímosti a plošné dostupnosti, jako první, přímé
koridory. Zklidněné koridory tedy často běží „vedle“ těch přímých. Opatření na těchto trasách
zahrnují především:

zavádění zón Tempo 30 bez dalších nutných opatření pro cyklisty
vedení po stávajících cyklostezkách, účelových komunikacích, vhodných
cestách parky atd.
vedení méně frekventovanými ulicemi
úprava ulic/komunikací – zklidňující prvky (prahy, šikany …)
průjezdy cyklistů v protisměru jednosměrných komunikací

Tato opatření mají spíše plošný charakter umožňující zklidnění území
Trasy jsou v systému znázorněny oranžovou barvou.

Hlavním kritériem výběru této trasy uživatelem je především jeho bezpečnost a atraktivita (jízdního
povrchu a okolí trasy). Základem sítě takových tras je logicky již existující spojení podél řek.
Navržená rekreační síť proto, aby byla funkční, musí spojovat oblasti bydlení s atraktivními cíli v
rámci města Brna i v jeho okolí. Pokud tato síť bude rozsáhlá a její okolí atraktivní, sama se stane
atrakcí a to nejen pro obyvatele Brna a blízkého okolí, ale i pro návštěvníky. Dnes se pořádají
zájezdy cyklo a inline turistů do Vídně či Bratislavy, Brno má všechny podmínky pro vytvoření
atraktivního prostředí nejen pro své obyvatele ale i návštěvníky. Hlavní opatření v rámci této sítě
jsou:

budování spojení město – krajina
zpřístupnění uzavřených zelených lokalit (zahrádkářské kolonie)
zpřístupnění městských lesů, lesoparků
dobudování sítě podél řek

Je nutno doplnit, že opatření na těchto trasách by neměla mít pouze dopravní charakter, tam, kde to
prostorové podmínky dovolují se vlastně jedná o budování lineárních parků s potřebným vybavením
(odpočívky, občerstvení, infotabule, hrací a posilovací prvky atd.), jenom tak lze docílit synergického
efektu, který ve svém důsledku vytvoří z takové sítě těžiště zájmu samo o sobě.

Na úrovni městské části je tento systém doplněn o propojení, která zajišťují lokální vazby v území.
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Aktuální stav sítě
Aktuální stav sítě cyklistické infrastruktury představuje schema doporučených
cyklistických tras včetně realizovaných cyklistických stezek, či jiných
procyklistických opatření na území města. V porovnání s celkovou délkou
komunikační sítě tvoří tyto trasy jen zanedbatelné procento. Je třeba si
uvědomit, že rozvoj cyklistické dopravy úzce souvisí s nabídkou cyklistické
infrastruktury.

STÁVAJÍCÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

Přehled realizovaných cyklistických tras 2010
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Délka komunikační sítě na území města Brna
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HLAVNÍ SMĚRY ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V BRNĚ

Generel identifikuje sedm hlavních směrů, kde je třeba pracovat na zlepšení. Jedná se
tedy o komplexní strategii, nejde o izolovaná opatření. Pouze synergie těchto opatření
vede k úspěchu, tedy k naplnění cílů generelu.

Jedná se o nabídku rychlých, přímých a bezpečných spojení k nejdůležitějším cílům. Tyto
trasy jsou pak rozděleny dle charakteru úpravy (stavební, nestavební). Získá se tak
jednoznačný přehled, kde je možno postupovat rychle a ihned realizovat a kde je třeba
urychleně přistoupit k projektové přípravě.

Pro cyklistu ji životně důležité moci se plynule pohybovat v dopravě. Proto se cykloplán
soustředí na přednostní převedení cyklodopravy v křižovatkách, které se nacházejí na
hlavních trasách. Zlepšení podmínek na křižovatkách značně přispívá k rychlému, lehčímu
a bezpečnému pohybu po městě.

Více cyklistů v ulicích vytváří potřebu po adekvátních parkovacích podmínkách, zejména u
cílů cest, tedy v centru města.

Cyklisté jsou nejvíce ohroženou skupinou uživatelů ulic a silnic. Zásady dopravní
bezpečnosti musí být zohledněny jednak při realizaci opatření na komunikacích (v ulicích),
ale také je třeba působit na veřejnost v rámci kampaní, školení, ale i restrikce.

Svoboda volby mezi různými dopravními prostředky, zejména kombinace jízdního kola s
městskou a příměstskou dopravou zvyšuje svobodu pohybu obyvatel a vzdálenost
dojezdu. Cykloplán tak řeší nejen dopravní těžkosti ve vlastním městě, ale i v okolí.

Uživatelé jízdního kola jsou více než jiní účastníci provozu omezeni vadami povrchu
komunikací, nečistotami a podobně. Soustředění cyklistů k okraji vozovky klade zvýšené
nároky na údržbu, resp opravu kanalizačních vpustí. Proto je důležité více se soustředit na
údržbu cyklotras (ve všech jejich podobách) a sladit ji s údržbou ostatních komunikací.

To, jak město komunikuje s veřejností, která používá jízdní kolo k pohybu po městě je
jednou ze známek, jakou prioritu jim dává. Dostatek informací, mapy, značení, kampaně,
billboardy, loga kola na MHD, samotná jasně viditelná infrastruktura, to vše (a další věci) je
důležitou součástí vstřícné politiky města směrem k cyklistům.

1. Spojitá síť cyklotras

2. Průchodnost

3. Parkování a půjčovny kol

4. Bezpečnost

5. Více druhů dopravy – svoboda volby

6. Správa a údržba

7. Otevřenost, dialog, informovanost
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Příklady táhnou
Paříž, Londýn, Berlín. Tokyo, Sydney, NewYork a Bogotá. Všechna tahle
velkoměsta se zaměřila na podporu cyklistické dopravy. Ale nejen ta. Stejnou
cestou se vydala i města podobná Brnu jako například Bern, Graz, či Basel. A
mnohá další. Českým příkladem za všechny je „Praha cyklistická“. Tedy vesměs
města bez cyklistické historie. Ale města, která adoptovala kolo, jako městský
dopravní prostředek. Důvodů k tomuto kroku měla mnoho. Počínaje globální
finanční krizí, přes změny klimatu až po zvýšení zdraví obyvatel. Ale hlavní
důvod souvisí se změnou životního stylu, který přinášejí mladí.

Změny v koncepci

Generel cyklistické dopravy v Brně

Studie cyklistických stezek v Brně z roku 1993, která byla podkladem pro
územní plán z roku 1994 zastarala. Představy o 300 km dlouhé síti cyklostezek
se ukázaly nereálné. Soustředění cyklistů na cyklostezky resp. do složitého
systému zklidněných obslužných komunikací bez možnosti přímého průjezdu
územím jako chybné. Rychlost budování cyklostezek společně s podrobnými
průzkumy pohybu cyklistů po městě to potvrdily. Bylo třeba změnit základní
koncept. Pokusit se definovat skutečné potřeby cyklistů. A najít způsob jak tyto
potřeby naplnit. Za pomoci existující dopravní infrastruktury a vhodné integrace
místo striktního oddělování. S využitím odpovídajících legislativních prostředků.
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Nový generel cyklistické dopravy je dlouhodobým plánem, který vytváří logický
rámec pro smysluplné investování a iniciativy na podporu cyklistické dopravy.
Hlavním cílem navržených opatření je snaha o zvýšení podílu dopravní práce ve
prospěch cyklistické dopravy. Ale nejen to. Celý proces postupného
zkvalitňování podmínek pro jízdu městem na kole by měl přispět k obnově
obytné funkce města.
Generel identifikuje sedm hlavních směrů, kde je třeba pracovat na zlepšení.
Jedná se tedy o komplexní strategii, nejde o izolovaná opatření. Pouze synergie
těchto opatření vede k úspěchu, tedy k naplnění cílů generelu.
Jedním ze základních pilířů generelu je vytvoření souvislé sítě cyklistických tras
zajišťujících plošnou obsluhu území. Ta je založena na skutečných potřebách
cyklistů. Následná klasifikace celé sítě a stanovení priorit pro nejbližší období při
současném zohlednění finančních možností města vytváří podklad pro akční
plán.
Dalšími oblastmi, na které se tento materiál soustředí je zvýšení průchodnosti a
plynulosti cyklistické dopravy za současného zvýšení bezpečnosti, zlepšení
parkovacích možností pro kola, zajištění správy a údržby komunikací, po kterých
jsou vedeny cyklistické trasy a lepší dialog s veřejností a její informovanost.
Hlavním úkolem generelu je zajistit fungování celoměstského systému. Lokální
potřeby jednotlivých městských částí a místní vztahy v rezidenčních zónách jsou
součástí generelu, ale jejich naplňování je plně v kompetenci městských částí.

Návody a vzorové příklady řešení
Součástí generelu je metodický návod na řešení cyklistické dopravy v
podmínkách uliční sítě města. Podrobně rozebírá nejrůznější dopravní situace a
v souladu s platnou, resp. připravovanou legislativou nabízí odpovídající
technická řešení.
Metodický návod obsahuje kromě problematiky vyhrazených jízdních pruhů pro
cyklisty, víceúčelových pruhů, resp. cyklopiktokoridorů, též návody na řešení
protisměrného pohybu cyklistů v jednosměrných komunikacích, průjezdy kolem
zastávek nekolejové hromadné dopravy, či souběžný provoz cyklistů na
tramvajových radiálách nebo řazení v křižovatkách.
Ve vybraných profilech následně aplikuje tyto obecné příklady na konkrétní uliční
profily.



AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SÍTĚ CYKLOTRAS PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ

Akční plán představuje souhrn organizačních a stavebních opatření na podporu
cyklistické dopravy pro období 2010-2012 s cílem vytvořit podmínky pro
svobodný a přitom bezpečný pohyb po městě na kole. Celý proces je reálný jen
při politické podpoře města.

Jednotkové náklady na budování cyklotras
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Celkové náklady na budování plánovaných cyklotras
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Typ úpravy Šířka Náklady na m Ostatní náklady m Sítě m Majetky m
Stavební opatření 2,0 5 000 Kč 600 Kč 3 000 Kč
Stezky pro pěší a cyklisty 3,0 6 000 Kč 5 250 Kč 1 500 Kč
Liniová opatření 3,0 900 Kč 300 Kč
Organizační opatření 1,0 100 Kč

Přehled realizovaných cyklistických tras 2012
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