
  

Brno: Návštěva na koleBrno: Návštěva na kole

Dan Bárta, BrnoNaKole o.s.Dan Bárta, BrnoNaKole o.s.
6. října 20126. října 2012
Orlovna, Mendlovo nám., Staré BrnoOrlovna, Mendlovo nám., Staré Brno



  

● narodil jsem se a žiju tadynarodil jsem se a žiju tady
● jsem dopravní inženýr, mám rodinu, stavím důmjsem dopravní inženýr, mám rodinu, stavím dům
● role turisty a kdo jste vy, hlaste se/ptejte serole turisty a kdo jste vy, hlaste se/ptejte se
● moje fotky převážně Brna, Timomoje fotky převážně Brna, Timo
● bavit se o jízda na kole=čistit si zuby (Kodaň)bavit se o jízda na kole=čistit si zuby (Kodaň)

● ul. Rybářskául. Rybářská



  

1)1)  Jak se dělá(žije) městoJak se dělá(žije) město

2)2)  Plánování a realita Plánování a realita 
cyklodopravycyklodopravy

3)3)  Občanská sdružení a městoObčanská sdružení a město

4)4)  Příklady a dobrá praxe jízdyPříklady a dobrá praxe jízdy



  

Jak se žije(dělá) městoJak se žije(dělá) město



  

● 1994 novodobý územní plán1994 novodobý územní plán
● 2012 obyvatel 400 000 až 500 000 (+studenti)2012 obyvatel 400 000 až 500 000 (+studenti)



  

● funkce barevfunkce barev
● bydlení, práce <=> emise průmyslubydlení, práce <=> emise průmyslu
● bydlení, práce, služby, rekreace <=> doprava (mobilita)bydlení, práce, služby, rekreace <=> doprava (mobilita)



  ● ul. Rybářskául. Rybářská



  ● domovdomov
● ul. Švermovaul. Švermova



  

? Kde byste chtěli bydlet? ? Kde byste chtěli bydlet? 
a) u dálnicea) u dálnice

b) u cyklostezkyb) u cyklostezky



  

chůze 20%

kolo 1%

auto/moto 15%

MHD/VHD 64%

Brno

chůze 7%
kolo 4%

auto/moto 26%

MHD/VHD 63%

ČR

● SLDB 2001SLDB 2001
● +50% všech cest+50% všech cest
● +profesní mobilita+profesní mobilita
● +rekreační mobilita+rekreační mobilita
● data SLDB 2011 až 2013data SLDB 2011 až 2013

Mobilita obyvatel dle Mobilita obyvatel dle 
dopravního prostředkudopravního prostředku



  
● Pěší zóna ČeskáPěší zóna Česká



  ● Pěší zóna, Josef Baxa 
● Moravské nám.



  
● ul. Křížkovského, garáže BVV



  
● ul. Pražská, dřívější zásobováníul. Pražská, dřívější zásobování



  
● ul. Milady Horákovéul. Milady Horákové



  
● ul. Renneskául. Renneská



  
● ul. Lužáneckául. Lužánecká



  

● ul. Oblául. Oblá



  

● ul. Merhautovaul. Merhautova



  

● ul. Černopolníul. Černopolní



  

● ul. Sokolskául. Sokolská



  
● pěší zóna Rašínovapěší zóna Rašínova



  
● ul. Botanickául. Botanická



  
● cyklopruh Moravské nám.cyklopruh Moravské nám.



  ● vjezd až do posletevjezd až do poslete
● ul. Heršpickául. Heršpická



  ● vjezd až do žaludkuvjezd až do žaludku
● HeršpickáHeršpická



  
● ul. Vídeňskául. Vídeňská



  
● BoskoviceBoskovice



  

Jan Gehl (Dánsko):Jan Gehl (Dánsko):
Nedělejme města příjemná pro auta Nedělejme města příjemná pro auta 
ale pro lidi.ale pro lidi.



  ● málo aut v pohybu => přirozenější pohyb, málo aut v pohybu => přirozenější pohyb, 
● ul. Měnínskául. Měnínská



  ● žádná dopravažádná doprava
● ul. Cejlul. Cejl



  ● ul. Moravské náměstí, 2007ul. Moravské náměstí, 2007
● foto: http://norc.czfoto: http://norc.cz



  
● ul. Moravské náměstí, 2011ul. Moravské náměstí, 2011



  
● ul. Solničníul. Solniční



  

? Je možné ve městě ? Je možné ve městě 
nahradit auta nahradit auta 

jízdním kolem ?jízdním kolem ? 



  
● cukrárnacukrárna
● BoskoviceBoskovice



  ● nákupnákup
● Uherské HradištěUherské Hradiště



  ● zaměstnancizaměstnanci
● Uherské HradištěUherské Hradiště



  ● pojízdná kavárna Kofi-kofipojízdná kavárna Kofi-kofi
● ul. Českául. Česká



  ● pojízdná čajovna Fiktáma Chána
● ul. Cejl



  ● svatba
● Komenského nám.



  

● rozvoz časopisu Metropolisrozvoz časopisu Metropolis
● PrahaPraha
● foto: Metropolisfoto: Metropolis



  
● stěhování Christianiastěhování Christiania
● foto: Darekfoto: Darek



  ● školkaškolka
● ul. Konopiskaul. Konopiska



  ● pro dětipro děti
● ul. Práčataul. Práčata



  ● pro omladinupro omladinu
● tábortábor



  ● pro velképro velké
● foto: Maruškafoto: Maruška



  ● pro největšípro největší
● LitomyšlLitomyšl



  ● kdo neušlape má ekolokdo neušlape má ekolo
● ul. Jihlavskául. Jihlavská



  ● kdo nemá stabilitu tak trojkolkukdo nemá stabilitu tak trojkolku
● ul. Nové Sadyul. Nové Sady



  ● proč vlastnitproč vlastnit
● Praha-KarlínPraha-Karlín



  ● na delší vzdálenosti kombinovat (i MHD)na delší vzdálenosti kombinovat (i MHD)
● Hradec Králové hl.n.Hradec Králové hl.n.



  ● zima, prosinec 2011, 0 stupňů, mlhazima, prosinec 2011, 0 stupňů, mlha
● BřeclavBřeclav



  ● uklizený sníhuklizený sníh
● Otrokovice, vlakové nádražíOtrokovice, vlakové nádraží



  substituce, motivace, indukce, větší městasubstituce, motivace, indukce, větší města
zdroj: SLDB 2011zdroj: SLDB 2011



  

1)1)  Jak se dělá(žije) městoJak se dělá(žije) město

2)2)  Plánování a realita Plánování a realita 
cyklodopravycyklodopravy

3)3)  Občanská sdružení a městoObčanská sdružení a město

4)4)  Příklady a dobrá praxe jízdyPříklady a dobrá praxe jízdy



  

Plánování a realita Plánování a realita 
cyklodopravycyklodopravy



  

Doprava = boty/kola + cesta/koleje Doprava = boty/kola + cesta/koleje 
+ botník/parkoviště+ botník/parkoviště

Mobilita =dopravní prostředky + síť Mobilita =dopravní prostředky + síť 
+ infrastruktura+ infrastruktura

Sejeme a sklízíme (=indukce)Sejeme a sklízíme (=indukce)

● hlavní nádraží Brnohlavní nádraží Brno



  
? proč lidi jezdí na kole ?? proč lidi jezdí na kole ?  



  

● Kodaň průzkum, proč jezdíte na koleKodaň průzkum, proč jezdíte na kole
● jednoduché/rychlé, cvičení, levné, ekologickéjednoduché/rychlé, cvičení, levné, ekologické
● autor: Mikael Colville-Andersenautor: Mikael Colville-Andersen



  

Moje každodenní mobilita Moje každodenní mobilita 
Domov-Práce = 7 kmDomov-Práce = 7 km

● pěšky + MHD: pěšky + MHD: 
● 13 km, 50 až 65 min, 2 přestupy 13 km, 50 až 65 min, 2 přestupy 

● (10 + 35 až 50 + 5)(10 + 35 až 50 + 5)

● Auto: Auto: 
● 13 km, 25 až 50 min 13 km, 25 až 50 min 

● (20 až 35 + 5 až 15)(20 až 35 + 5 až 15)

● Kolo: Kolo: 
● 11 km, 35 až 45 min11 km, 35 až 45 min

● terasa naší kanceláře (stávka)terasa naší kanceláře (stávka)



  
● ul. Nové Sadyul. Nové Sady

BezpečnostBezpečnost
● vnímanávnímaná
● skutečnáskutečná



  

PlánPlán
Kolik chceme kol ve městě/obci:Kolik chceme kol ve městě/obci:

● 1 % bude jezdit vždy1 % bude jezdit vždy
● 5 % musíme pro ně něco udělat5 % musíme pro ně něco udělat
● 10 % upřednostňovat (preference)10 % upřednostňovat (preference)
● 37 % milovat jak v Kodani                          37 % milovat jak v Kodani                          

                                   (Kopenhagenize)                                   (Kopenhagenize)chůze 20%

kolo 1%

auto/moto 15%

MHD/VHD 64%

Brno

● hlavní nádraží Brnohlavní nádraží Brno



  

Pro koho plánujeme:Pro koho plánujeme:
● sport sport 
● rekreace (asfaltová / terénní)rekreace (asfaltová / terénní)
● doprava (rychlá / pomalá)doprava (rychlá / pomalá)

● rychlá na silnici: mladí, dospělírychlá na silnici: mladí, dospělí
● pomalá mimo silnici: rodiny, děti, pomalá mimo silnici: rodiny, děti, stařístaří

● ul. Mendlovo nám.



  
? co můžeme pro cyklisty ? co můžeme pro cyklisty 

udělat ?udělat ?  



  

● gheta=nebezpečí křižovatek, bezpečná stezkagheta=nebezpečí křižovatek, bezpečná stezka
● kapacita (chodci a bruslaři), ve městě problém místakapacita (chodci a bruslaři), ve městě problém místa
● časové ztráty, pomalé a delšíčasové ztráty, pomalé a delší
● ul. U Viaduktuul. U Viaduktu



  

● styk s automobily, náročnější na užívání, rychlé a přímé
● ul. Nové Sady



  ● vyčkávací prostor (třešnička, více cyklistů)
● ul. Jihlavská



  

● vyhrazený pruh BUS+cyklo+taxivyhrazený pruh BUS+cyklo+taxi
● ul. Nové Sadyul. Nové Sady



  

● auto-jednosměrky => cyklo-obousměrkyauto-jednosměrky => cyklo-obousměrky
● německá normaněmecká norma
● ul. Rybníčekul. Rybníček



  

● zákaz motorůmzákaz motorům
● ul. U Smyčkyul. U Smyčky



  

● zklidňování dopravy (snížení rychlosti, zúžení, samoregulace)zklidňování dopravy (snížení rychlosti, zúžení, samoregulace)
● Uherské HradištěUherské Hradiště



  

● podélné vs. podélné stánípodélné vs. podélné stání
● ul. Konopiskaul. Konopiska



  ● krátkodobá stání (opřít a uzamčít)krátkodobá stání (opřít a uzamčít)
● ul. Moravské nám.ul. Moravské nám.



  

● středbědobá (pod střechou)středbědobá (pod střechou)
● krajská nemocnice Brno-Bohunicekrajská nemocnice Brno-Bohunice



  

● credit: ADOS.cxcredit: ADOS.cx

● plán 1994plán 1994
● orientace na rekreaci (les, řeky, louky)orientace na rekreaci (les, řeky, louky)

kmkm



  

● stav 2009 (před Generelem)stav 2009 (před Generelem)

● credit: ADOS.cxcredit: ADOS.cx

kmkm



  

Ideálný postup při návrhu komunikacíIdeálný postup při návrhu komunikací
1)1)  ChodciChodci
2)2)  CyklistéCyklisté
3)3)  MHDMHD
4)4)  AutaAuta
5)5)  Nákladní autaNákladní auta

● ul. Jihlavskául. Jihlavská



  

Skutečný postup při návrhu komunikacíSkutečný postup při návrhu komunikací
1)1)  Auta+parkováníAuta+parkování
2)2)  MHDMHD
3)3)  Nákladní autaNákladní auta
4)4)  co zbyde chodcico zbyde chodci

● ul. Bítešskául. Bítešská



  ● 5 pruhů, bývalá císařská, paralelní D15 pruhů, bývalá císařská, paralelní D1
● ul. Jihlavskául. Jihlavská



  
● chodníkem nebo silnicí?chodníkem nebo silnicí?
● ul. Jihlavskául. Jihlavská



  

9 389 mil. Kč

1 200 mil. Kč
20 mil. Kč

2 mil. Kč

Průměrný rozpočet města Brna
podpora dopravy

2011+2012

ostatní

MHD

rekreační stezky

cyklo-doprava

MHD rekreační stezkycyklo-doprava
0 Kč/uživ.

1 000 Kč/uživ.

2 000 Kč/uživ.

3 000 Kč/uživ.

4 000 Kč/uživ.

5 000 Kč/uživ.

6 000 Kč/uživ.

7 000 Kč/uživ.

8 000 Kč/uživ.

Výdaje města Brna na 1 uživatele

průměr 2011/2012



  
● 20 mld. Kč, 3km20 mld. Kč, 3km
● ul. Žabovřeskául. Žabovřeská



  

Stav Brna 2012Stav Brna 2012

● 1000 km = komunikací1000 km = komunikací
● 45 km nemotorových „stezek“ a pruhů45 km nemotorových „stezek“ a pruhů

● 80% rekreační chodníky80% rekreační chodníky
●

●

● 160 km jednosměrek, z toho160 km jednosměrek, z toho
● 1,5 km cyklo-obousměrek1,5 km cyklo-obousměrek



  

8 km 8 km 

● OpenStreetMapOpenStreetMap



  

1)1)  Jak se dělá(žije) městoJak se dělá(žije) město

2)2)  Plánování a realita Plánování a realita 
cyklodopravycyklodopravy

3)3)  Občanská sdružení a městoObčanská sdružení a město

4)4)  Příklady a dobrá praxe jízdyPříklady a dobrá praxe jízdy



  

Občanská sdružení a městoObčanská sdružení a město



  

Kultovní PRKultovní PR

● hlavní nádražíhlavní nádraží



  



  



  

● ul. Kolištěul. Koliště

happeninghappening



  

legitimizacelegitimizace

● ul. nám. Svobodyul. nám. Svobody



  

protestprotest

● ul. Kounicovaul. Kounicova



  ● Holandsko, 70/80. létaHolandsko, 70/80. léta
● http://pps.org/http://pps.org/



  ● Amsterdam 1979Amsterdam 1979
● http://pps.org/http://pps.org/



  

Další aktivity:Další aktivity:

● www.brnonakole.czwww.brnonakole.cz
● váš spolehlivý průvodce Brnem na kole a pěškyváš spolehlivý průvodce Brnem na kole a pěšky
● pro ty co mohou a chtějípro ty co mohou a chtějí

● propagace a osvětapropagace a osvěta
● jednání s městem - politicijednání s městem - politici

● Boskovice, parkBoskovice, park



  

Co chceme?Co chceme?

● cyklopruhy na hlavních ulicíchcyklopruhy na hlavních ulicích
● cykloobousměrkycykloobousměrky
● zklidňování uliczklidňování ulic
● prioritně na ÚMČ Brno-středprioritně na ÚMČ Brno-střed



  
● ul. Uhelnául. Uhelná

něco vyřešíte saminěco vyřešíte sami



  
● ul. Svitavské nábř., 2009ul. Svitavské nábř., 2009

něco úředníkněco úředník



  
● ul. Nové Sadyul. Nové Sady

o něco si řeknemeo něco si řekneme



  

ale někde narazíteale někde narazíte



  
● ul. Veselá 2011ul. Veselá 2011



  
● ul. Veselá 2012ul. Veselá 2012



  
● ul. Renneská (křížení cyklotrasy č.1)ul. Renneská (křížení cyklotrasy č.1)



  
● Olomouc, Jiřího WolkeraOlomouc, Jiřího Wolkera



  
● neprůjezdné centrum neprůjezdné centrum 
● OpenStreetMapOpenStreetMap



  
● pěší zóna = kola jen 17-09 hodpěší zóna = kola jen 17-09 hod
● ul. Masarykovaul. Masarykova



  
● pěší zóna=MHD/auto/kolo/pěší?pěší zóna=MHD/auto/kolo/pěší?
● ul. Masarykova,ul. Masarykova,



  
● pěší zóna=pěší+kolo(+MHD)pěší zóna=pěší+kolo(+MHD)
● ul. Masarykova,ul. Masarykova,



  
● parkování na chodníku nebo v garážíchparkování na chodníku nebo v garážích
● ul. Kounicovaul. Kounicova



  
● 2011 realizace2011 realizace
● ul. Jaselskául. Jaselská



  
● 2011 realizace2011 realizace
● ul. Jaselskául. Jaselská



  

● 2011: 2 dny poté2011: 2 dny poté
● 2012 (budou legálně?)2012 (budou legálně?)
● ul. Jaselskául. Jaselská



  

1)1)  Jak se dělá(žije) městoJak se dělá(žije) město

2)2)  Plánování a realita Plánování a realita 
cyklodopravycyklodopravy

3)3)  Občanská sdružení a městoObčanská sdružení a město

4)4)  Příklady a dobrá praxe jízdyPříklady a dobrá praxe jízdy



  

Příklady a dobrá praxePříklady a dobrá praxe
jízdyjízdy



  

městské koloměstské kolo

● pohodlné/blatníky/košík/přehazka/zámek/světlopohodlné/blatníky/košík/přehazka/zámek/světlo
● ul. Rybářskául. Rybářská



  

arabarab

● necháte kdekoliv, nemá přehazkunecháte kdekoliv, nemá přehazku
● ul. třída kpt. Jarošeul. třída kpt. Jaroše



  

horákhorák

● nízko řídítkanízko řídítka
● ul. Kounicovaul. Kounicova



  ● helma?helma?
● ul. Jakubská, by: http://jsemchic.czul. Jakubská, by: http://jsemchic.cz

oblečeníoblečení



  
● ul. Úvozul. Úvoz

kamarád Pepekamarád Pepe



  

Strategie jízdyStrategie jízdy

● ukazujte rukamaukazujte rukama
● jezděte čitelnějezděte čitelně
● předvídejtepředvídejte
● spěchejte pomaluspěchejte pomalu
● od večera sviťteod večera sviťte

● ul. Antonína Slavíkaul. Antonína Slavíka



  

0: Koleje na kolmo0: Koleje na kolmo

● hlavní nádražíhlavní nádraží



  

0: Zámek0: Zámek

● ul. Nové Sadyul. Nové Sady



  
● http://prahounakole.czhttp://prahounakole.cz

0: Nepřímé levé0: Nepřímé levé



  

0: Předjíždění zprava0: Předjíždění zprava

● ul. Nové Sadyul. Nové Sady



  
● http://prahounakole.czhttp://prahounakole.cz

1: Auto na vedlejší zprava1: Auto na vedlejší zprava



  
● http://prahounakole.czhttp://prahounakole.cz

2: Lapen dveřmi2: Lapen dveřmi



  
● http://prahounakole.czhttp://prahounakole.cz

3a: Nebezpečí na červené3a: Nebezpečí na červené



  
● http://prahounakole.czhttp://prahounakole.cz

3b: Úzké pruhy3b: Úzké pruhy



  
● http://prahounakole.czhttp://prahounakole.cz

4: Myška doprava4: Myška doprava



  
● http://prahounakole.czhttp://prahounakole.cz

5: Zahákování doprava5: Zahákování doprava



  
● http://prahounakole.czhttp://prahounakole.cz

6: Protisměrný odbočující6: Protisměrný odbočující



  
● http://prahounakole.czhttp://prahounakole.cz

7a: Sražení zezadu7a: Sražení zezadu



  
● http://prahounakole.czhttp://prahounakole.cz

7b: Kličkování7b: Kličkování



  
● http://prahounakole.czhttp://prahounakole.cz

8: Strach ze sražení zezadu8: Strach ze sražení zezadu



  

9: Rána na přechodu9: Rána na přechodu

● http://prahounakole.czhttp://prahounakole.cz



  

10: Vytlačení ze silnice10: Vytlačení ze silnice

● http://prahounakole.czhttp://prahounakole.cz
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