
V Brně dne 8. října 2007 
 

 
Vážený pane primátore Romane Onderko, vážení členové rady města Brna, 
 

jménem cyklistů, chodců a organizací zabývajících se nemotorovou dopravou Vám tímto 
zasíláme návrh  „Pět bodů pro Brno přívětivější k cyklistům a chodcům“. Jde o pět 
konkrétních opatření, díky nimž lze levně a rychle docílit toho, aby bylo Brno pro cyklisty a 
chodce bezpečnější a přívětivější. Podobné návrhy předložila cyklistická veřejnost vedení 
města i v Praze a chystají se návrhy i v dalších městech České republiky. Návrh pěti bodů 
vychází ze zkušeností mnoha evropských měst.  
 
Podle statistik zveřejněných Evropskou unií tvoří ve městech jízdy autem do 5km až 50% a 
do 3km až 30% všech jízd. V mnoha dokumentech EU týkajících se dopravní problematiky se 
zdůrazňuje nutnost „integrovat cyklistickou a pěší dopravu do urbanistického plánování a 
dopravní politiky obcí a měst“ . EU proto podporuje nejen legislativní pravidla pro tuto 
integraci, ale současně mobilizuje evropskou veřejnost, aby se zajímala o související 
informace a dožadovala konkrétních řešení.  
 
Je velmi pravděpodobné, že velká část řidičů těchto krátkých jízd by vyměnila auto za 
kolo, jak dokazují zkušenosti z mnoha měst EU. Ulehčili by dopravním zácpám, přispěli by 
svému zdraví, dostali by se do cíle rychleji než autem a ušetřili by hodně peněz za pohonné 
hmoty. Tuto možnost už poučení obyvatele měst uznávají a přijímají. Vyžadují však dobré 
podmínky pro jízdu na kole - především bezpečné stezky, rovnocenná práva s auty a 
dostatek parkování pro kola v cílových bodech.  
 
Předkládaný projekt 5 bodů pro Brno navrhuje konkrétní kroky ke zlepšení podmínek 
pro cyklistickou a pěší dopravu a počítá právě se zájmem a kontrolou ze strany 
veřejnosti. Současně nabízíme své síly při řešení navrhovaných opatření a doufáme, že ve 
spolupráci s městem bude postupně možné vypracovat kompletní strategický plán mobility 
pro Brno. 
 
Závěrem připomínáme, že 5 bodů pro Brno není petice. 120 signatářů se na vás obrací zatím 
jako neformální skupina občanů, ne organizátorů petice. Jsme připraveni s Vámi či Vašimi 
spolupracovníky o těchto bodech mluvit a dodat další konkrétní návrhy. Jako ukázku řešení 
konkrétního opatření přikládáme zpracované možnosti vyznačení cyklostezek na nevyužitých 
chodnících v Brně. 
 
Těšíme se na Vaši odpověď a přejeme Vám pěkné dny  
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