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Anotace  

 

Předložená bakalářská práce se zabývá městskou cyklistikou a její podporou. 

Představuje cyklistickou dopravu jako environmentálně příznivý způsob dopravy 

pro město a pomocí zahraničních zkušeností popisuje základní postupy její 

podpory. Stručně ukazuje zakotvení podpory cyklistické dopravy na úrovni České 

republiky a konkrétně mapuje cyklistickou dopravu v Brně. Zde poukazuje na 

současný stav a největší bariéry jejího rozvoje a zkoumá její podporu pomocí 

analýzy dokumentů, politické situace a působení občanských iniciativ. Zjištění 

pak kriticky srovnává s rakouským městem Štýrský Hradec, kde je již cyklistika 

běžnou součástí dopravního systému. Z tohoto srovnání vychází, že Štýrský Hradec 

má 5-6 krát rozvinutější cyklistickou infrastrukturu a úměrně tomu 5-6 krát více 

lidí využívá kolo jako dopravní prostředek. Autorka dochází k závěru, že v 

posledních dvou desetiletích byla podpora městské cyklistiky jako způsobu 

dopravy (ne rekreace) v Brně spíše pouhou součástí strategií a dokumentů. 

Současné dění ukazuje na možnou změnu tohoto trendu a zavedení některých 

opatření do praxe.  

 

Annotation 

 

This BA thesis focuses on city biking and its support. The thesis presents 

biking as an environmentally friendly means of transport in a city and drawing 

on foreign experiences it describes basic practices of biking support. It 

briefly describes how city-biking is incorporated on the level of Czech republic 

and more precisely- it maps city-biking in Brno. It adverts to its present state 

and the barriers of its development and investigates its support by analyzing 

documents, political situation and involvement of public initiatives. The 

findings are then critically compared to the situation in Graz where biking is a 
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common part of the transport system. The result of this comparison is that the 

biking infrastructure in Graz is 5-6 times more developed and consequently 5-6 

times more people use bike as a means of transport. The author concludes that in 

the last two decades the support of biking as a means of transport ( not 

recreational biking) in Brno has been only a part of strategies and documents. 

The present course of events points to a possible change of this trend and 

promises that some measurements be put into practice. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se věnuje cyklistice jako formě městské dopravy a její 

podpoře. Dopravní systém je v úzké vazbě se stavem životního prostředí ve městě 

a s kvalitou veřejného prostoru. Námět této práce vznikl z mé osobní zkušenosti 

s cyklistickou dopravou v Brně. V mnoha městech již zjistili, že nárůst 

individuální automobilové dopravy neúnosně zatěžuje město a jeho životní 

prostředí a vsadili na podporu alternativních způsobů dopravy. Cyklistická 

doprava se tak v mnoha metropolích stala běžnou součástí života. Využívání kola 

k dopravě po Brně mi dalo poznat problematiku nadměrného automobilismu ve městě 

opravdu zblízka a přivedlo mě k zájmu o příčiny tohoto stavu a zároveň o 

budoucnost brněnského dopravního systému. V Brně dnes totiž nejsou téměř žádné 

cyklotrasy pro běžnou dopravu po městě a nadále nebývají běžně zasazovány do 

projektů při rekonstrukci ulic (například rekonstrukce ulic Pekařská a Husova v 

roce 2009).  

 Cílem mé práce je zjištění současné míry podpory městské cyklistiky v 

České republice se zaměřením na zkoumané město Brno. Práce by měla popsat 

současný stav a kriticky zhodnotit situaci v Brně pomocí srovnání s rakouským 

městem Štýrský Hradec. Průzkum současného stavu včetně politické sféry by mohl 

ukázat na jádro problému a zvážit možnosti budoucího vývoje a potenciální 

způsoby prosazování cyklistických opatření v Brně. Práce je založena na 

prozkoumání obecné literatury k tématu, analýze dokumentů, polostrukturovaných 

rozhovorech s politiky, úředníky a zástupci občanského sektoru a vlastním 

pozorováním situace.  

 První část (třetí kapitola) se pokusí ukázat městskou cyklistiku jako 



 

součást konceptu udržitelného města, nastínit problematiku individuální 

automobilové dopravy ve městě a kontext ekologicky příznivých způsobů dopravy. 

Budou zde popsány hlavní výhody a omezení cyklistické dopravy ve městě a způsoby 

její podpory. Čtvrtá kapitola pak stručně popisuje současný stav podpory městské 

cyklistiky na úrovni České republiky včetně příslušných dokumentů a legislativy. 

Pátá kapitola je stěžejní a proto nejdelší. Podrobně rozebírá problematiku 

cyklistické dopravy v Brně. Nejdříve je popsána historie vývoje a současný stav, 

dále pak podpora ze strany města a působení občanských iniciativ. Šestá kapitola 

se zabývá městskou cyklistikou ve Štýrském Hradci. V sedmé kapitole jsou obě 

zkoumaná města porovnána. Za některými kapitolami je umístěno krátké shrnutí pro 

lepší orientaci v popisované problematice. 
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2 Metodologický postup 

Tato práce je založena na zpracování literatury k tématu, rozhovorech (nebo 

korespondenci) s lidmi zodpovědnými za danou oblast v jednotlivých městech a se 

zástupci občanského sektoru a na vlastním pozorování situace. Pro obecné 

osvětlení dané problematiky jsem volila spíše zahraniční literaturu, pro popis a 

zkoumání současné situace v České republice jsem analyzovala příslušné dokumenty 

a legislativy. Vzhledem k aktuálnosti tématu a nedostupnosti mnoha zdrojů v 

tištěné podobě jsem využívala ve větší míře zdroje elektronické. 

 Pro popsání současné podpory městské cyklistiky ze strany Magistrátu města 

Brna jsem provedla polostrukturované rozhovory s osobami ve vedoucích funkcích 

týkajících se dopravy a to s náměstkem pro dopravu Ladislavem Mackem a vedoucím 

odboru dopravy Ing. Vladimírem Bielkem. Dále jsem sledovala náměstka pro rozvoj 

(mimo jiné pro životní prostředí a územní plánování) Mgr. Martina Andera a  jeho 

výpovědi o městské cyklistice v Brně. Rozhovory i pozorování jsem se snažila 

zaměřit na jejich osobní názory na současnost i minulost podpory městské 

cyklistiky v Brně a na jejich představy o vývoji v nejbližší budoucnosti. 

Snažila jsem se tím rozkrýt jejich snahy a zapojení do podpory cyklistiky. Dále 

jsem provedla rozhovory s lidmi v minulosti aktivními v občanských iniciativách 

zabývajících se podporou městské cyklistiky, konkrétně s Ing. Jiřím Jedličkou z 

klubu Bicybo a s Milošem Hotařem, který vedl kampaň „Po Brně na kole bezpečně“ 

pod Hnutím Duha. Současnou situaci v neziskovém sektoru jsem popsala zejména 

podle vlastní zkušenosti. 

 Důležitou součástí bylo i mé vlastní zúčastněné pozorování. Kromě osobní 

zkušenosti s cyklistickou dopravou v Brně a s fungováním občanského sdružení 

Brno na kole, jsem využila možnosti účastnit se konferencí, besed a seminářů o 

městské cyklistice, které se v Brně v posledním půl roce konaly. Pro účely této 

práce jsem se pokusila zachovat si pozorovací odstup a myslím, že mé aktivní 
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zapojení bylo pro práci přínosem. 

 Pro porovnání jsem zvolila město Štýrský Hradec po konzultaci s 

projektantem Ing. Adolfem Jebavým (v současnosti zpracovávatel Generelu 

cyklistické dopravy v Brně), který je na danou problematiku odborníkem. Štýrský 

Hradec mi byl doporučen kvůli určité geografické podobnosti s Brnem a kvůli 

tamější rozvinuté cyklistické infrastruktuře. 

 Pro zjištění situace v porovnávaném městu Štýrský Hradec jsem kromě 

dostupné literatury využila osobní známosti s jedním z tamějších cyklistů a jeho 

zkušeností a dále e-mailovou korespondenci s místním cyklokoordinátorem a 

zástupci občanských iniciativ.  

3 Životní prostředí ve městech a doprava 

3.1 Uliční prostor a veřejná prostranství 

„V roce 2007 se Země oficiálně stala planetou měst. Od tohoto roku již více než 
polovina světové populace žije ve městech. Faktem je, že města – ač jsou tolik 
odlišná od volné krajiny – jsou součástí přírody. Život ve městě je dnes z mnoha 
důvodů (např. pracovní příležitosti, kulturní a společenské akce, vzdělání...) 
výhodný pro mnoho lidí a města se proto stále více stávají klíčem pro účinnou 
„human ecology““.1  

 V evropských metropolích je možné v současnosti pozorovat snahy vedoucí k 

udržitelnému rozvoji a tím i k ozdravení městského prostředí. Využívání 

kvalitních veřejných prostor ukazuje, že lidé chtějí živé, atraktivní, 

udržitelné a zdravé město. Urbanisté, kteří jsou nakloněni tomuto trendu, 

hledají cesty jak co nejlépe využít uliční prostor a jak nabídnout lidem 

kvalitnější veřejná prostranství. 

 Jednou z nejvýraznějších postav tohoto směru je dánský architekt Jan Gehl, 

kterému se povedlo přesvědčit obyvatele Dánska o tom, že i když nejsou jižním 

národem, kde se život na ulicích běžně odehrává, tak je důležité mít lidsky 

                         
1 Dittmar, H.: The human habitat, v: Ecologist, June 2009, s. 15. (vlastní překlad) 
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příjemné veřejné prostory. V Dánsku se pak ukázalo, že platí mezi urbanisty 

Gehlova stylu známé rčení: Kdo staví město pro auta, získá město plné aut. Kdo 

staví město pro lidi, získá ulice plné lidí. Lidský rozměr města považuje Gehl 

za ten nejpodstatnější. Veřejná prostranství jsou podle něj jednou z 

nejvýznamnějších městských atrakcí a to zejména díky možnosti setkávání se s 

lidmi a to i ve formě pouhého pozorování okolí kde se „něco děje“. Pro 

spokojenost městských obyvatel jsou podle Gehla důležité i náhodné kontakty, 

možnost příjemné chůze, postávání, posedávání a městské prostory tomu musí být 

uzpůsobené. 

 Gehl vidí velké možnosti v centrech evropských měst díky jejich 

historičnosti. „Ve městech celé Evropy jsou středověké městské prostory 

neobyčejně dobře uzpůsobeny pro venkovní aktivity díky svým prostorovým kvalitám 

a bohatému dimenzování. Městské prostory z pozdějších období jsou v tomto ohledu 

mnohem méně úspěšné, mají tendenci být příliš velké, široké a rovné.“2 Nejvíce 

kritizuje funkcionalismus v městské architektuře. „Funkcionalisté nebrali ohled 

na psychologické a sociální aspekty konstrukce budov a veřejných 

prostor...Funkcionalismus byl jasně fyzikálně a materiálně orientovanou 

ideologií plánování.“3 

 V dnešní době se ukazuje, že pokud ve městě není dostatek kvalitních 

veřejných prostranství a zdraví příznivé životní prostředí, pak lidé tráví svůj 

volný čas uzavřeni ve svých domovech. To mimo jiné vede ke ztrátě běžných 

společenských (například sousedských) kontaktů a nedostatku přirozeného pohybu, 

který pak řeší pomocí fitness center nebo dojížděním za město. Gehlův princip 

„města pro život“ je založen na uzpůsobení města tak, aby v něm lidé žili rádi 

a neutíkali z něj a jedním z nejdůležitějších kroků je uzpůsobení dopravního 

systému.  

3.2 Environmentálně příznivá doprava ve městě  

Způsob dopravy obyvatel ve městě je významným sledovatelným rysem trendu 

                         
2 Gehl, J.: Život mezi budovami. Brno: Nadace Partnerství 2000, s. 40. 
3 Tamtéž, s. 47. 
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ozdravování městského prostředí. Při dnešním způsobu života je potřeba mobility 

obyvatel ve městě velká a vytváří značnou poptávku po možnostech dopravy. Záleží 

na nabídce a uzpůsobení městské dopravní infrastruktury, jak a s jakými dopady 

bude osobní doprava probíhat. Ekologicky příznivá doprava předpokládá minimum 

emisí a hluku a minimum prostoru, který ve městě zabírá. 

  Automobilová doprava se spolu s průmyslem nejvýrazněji podílí na 

zhoršování životního prostředí ve městě. V 90. letech v České republice poklesly 

emise CO2 ve všech odvětví s výjimkou dopravy, kde naopak o 15 % vzrostly
4 a to 

díky masivnímu nárůstu individuální automobilové dopravy (dále IAD). Tento 

nárůst změnil města k nepoznání a způsobil výrazný úbytek času, který lidé tráví 

v ulicích, což konstatuje i Gehl: „Automobilová doprava a místa k parkování 

postupně dobyly jak prostory ulic, tak náměstí...Ve městech, která jsou zaplněna 

automobily, se kvalita městského prostoru stala tak problematická, že lidé se 

jim vyhýbají!“5.  

 S přemírou automobilismu se dostávají města do prostorového konfliktu a 

jsou nucena obětovat svůj prostor automobilům a tím znehodnocovat svá veřejná 

prostranství a životní prostředí nebo využívat jiné, na prostor méně náročné 

druhy dopravy. Automobil je sice stále vnímán jako nezávislý prostředek, ale ve 

městě ztrácí svou efektivitu a jeho využívání často přináší ztrátu času (zejména 

v dopravních zácpách a při hledání parkovacího místa).  

 Města se snažila (a některá se stále snaží) vyřešit problémy IAD stavěním 

stále většího počtu komunikací a postupováním dalšího prostotu automobilům6. 

Výzkumy ale poukazují na princip dopravní indukce, který ve své knize popisuje 

Kurfürst. V jedné větě se dá popsat takto: „Čím větší prostor danému druhu 

dopravy poskytneme, tím větší bude jeho podíl.“7 Důležité je uvědomit si, že 

                         
4 Dekoster, J., Schoellaert, U.: Cyklistika pro města. Praha: MŽP 2002, s.10. Dostupné na 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_etm_ETM_EDBA_2007/$FILE/Cyklistika-2006.pdf 

(Staženo 6. 11. 2010) 

5 Gehl, J., Gemzoe, L.: Nové městské prostory. Brno: Era 2002, s. 14. 
6 V současnosti je jedním z příkladů stavba tunelu Blanka v Praze. 

7 Kurfürst, P.: Řízení poptávky po dopravě. Praha: Centrum pro dopravu a energetiku 2002, s. 
12. 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_etm_ETM_EDBA_2007/$FILE/Cyklistika-2006.pdf
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toto pravidlo se netýká jen IAD, ale i všech ostatních druhů dopravy. Základní 

alternativy k IAD jsou pěší, cyklistická doprava a městská hromadná doprava. Na 

jejich dostupnosti a atraktivitě nejvíce závisí počet lidí, kteří tyto 

alternativy budou využívat. Pro dobře fungující dopravu ve městě je třeba 

systém, který všechny druhy propojí a správně určí hierarchii komunikací a 

priority využívání ulic. Na příkladu Prahy dopravní systém komentoval urbanista 

Ivan Lejčar: 

„Rostlé město je jako organismus. Doprava je jeho krevní systém. Vnější okruh je 
nutný pro tranzitní dopravu, kterou pak dovnitř nepouští. Zakusování vnitřního 
okruhu a radiál do vnitřního města je však špatné. Osobní automobilová doprava 
je totiž náročnější na prostor. Velké stavby ozdravění města neřeší, protože 
kvalitní silnice do centra automobily pouze lákají. Cévy se pak ucpávají. Pro 
zdravé tělo města je důležitá vyváženost, rozumná míra automobilů, veřejné 
dopravy, cyklistů a chodců.“8 
  Zklidňování dopravy je dnes poměrně populární způsob zkvalitňování 

městských prostor a zvláště obytných oblastí. „ Pod pojmem zklidňování dopravy 

rozumíme soubor opatření a nástrojů, sloužících ke zvýšení užitné hodnoty 

komunikace, zlepšení životního prostředí a bezpečnosti zejména chodců a cyklistů 

na úkor dosud nadřazeného postavení automobilové dopravy.“ 9 Důvodem, proč 

zklidňovat dopravu, je konflikt různorodosti zájmů uživatelů komunikace, který 

je právě v obytných zónách nejvýraznější.  

 Existuje několik možností jak zklidnit dopravu. Nejpoužívanější v centrech 

měst jsou vymezené pěší zóny, které vznikly jako reakce na vylidňování center 

kvůli přemíře automobilů, a zpoplatnění vjezdu mýtným (zavedeno například v 

Londýně). Dalšími způsoby zklidňování dopravy pro celé město jsou zóny 30 s 

maximální povolenou rychlostí 30 km/h (v některých městech zavedeno plošně), 

obytné zóny, kde pobytová funkce převažuje nad funkcí dopravní (maximální 

povolená rychlost 20 km/h, chodec může volně využívat celou šířku ulice, děti si 

mohou hrát přímo v dopravním prostoru) a zatím méně využívaný koncept sdíleného 

prostoru (založen na zrušení veškerého značení, rozdílů silnice-chodník a 

                         
8 Ivan Lejčar, urbanista, film Automat (Martin Mareček, 2009). 

9 Kol.: Jak zklidnit dopravu. Brno: Nadace Partnerství 2004, s. 3. 
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zejména na lidské toleranci). Extrémním a prozatím vzácným případem jsou čtvrtě 

či celá města bez automobilů. Tento koncept úspěšně využívá švýcarské horské 

město Zermatt nebo amsterodamská čtvrť Westpark. 

 Počátek jakýkoliv změn k dopravě přívětivější pro životní prostředí ve 

městě je v zájmu lidí a zejména v zájmu vedení města. Podle Kutáčka „Proměnu 

současného nepříznivého trendu zvyšování objemu dopravy je nesporně zásadní 

docílit změny dopravního chování lidí.“10 Tato změna bývá nastartována programy 

a kampaněmi zaměřenými na podporu alternativních způsobů dopravy a omezení IAD. 

 „Kampaně za větší dopravní uvědomění mají několik komunikačních fází: 

 získání veřejného a politického přijetí potřeby změny v dopravním chování, 

 změna názorů veřejnosti ve prospěch alternativ k osobnímu automobilu, 

 redukce používání osobních automobilů jak jednotlivci, tak organizacemi a 

zvýšení 

 využívání veřejné dopravy, jízdních kol, pěší chůze a sdílení 

automobilů.“11  

  

 Prvním krokem ze strany vedení města je promítnutí podpory udržitelné 

dopravy do územního plánování města, následné naplňování těchto plánů a 

informování veřejnosti o výhodách, které nová opatření mohou přinést.  

3.3 Městská cyklistika 

3.3.1  Výhody, omezení, předsudky 

Výhody městské cyklistiky (zejména oproti IAD) je možné rozdělit na výhody pro 

město jako celek a výhody pro samotné uživatele. Podle příručky vydané 

ministerstvem životního prostředí12 má cyklistika mnoho hospodářských, sociálních 

a ekologických přínosů, které se projevují zejména v kvalitě života i životního 

                         
10 Kutáček, S.: Možnosti alternativ k individuální automobilové dopravě. Brno: Masarykova 

univerzita 2003, s. 54. 

11 Tamtéž, s. 55. 

12  Dekoster, J., Schoellaert, U.: Cyklistika pro města. Praha: MŽP 2002, s.13–19. Dostupné na 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_etm_ETM_EDBA_2007/$FILE/Cyklistika-2006.pdf 

(Staženo 6. 11. 2010) 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_etm_ETM_EDBA_2007/$FILE/Cyklistika-2006.pdf
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prostředí jako celku a v úsporách jak finančních, tak časových. Je nutné 

poznamenat, že většinu těchto přínosů je možné pozorovat až při vysokém podílu 

cyklistické dopravy za předpokladu výrazného snížení IAD a u mnoha faktorů není 

možné přesně určit, jaké úspory cyklistika přináší. Každopádně lze konstatovat, 

že cyklistika má minimální dopady na životní prostředí měst - nezpůsobuje žádný 

hluk a znečištění ovzduší, což má dobrý vliv nejen na zdraví obyvatel, ale také 

přispívá k ochraně památek a zeleně a zvýšení atraktivity bydlení. Cyklistika 

zabírá málo prostoru jak při jízdě, tak při parkování (je až 5× méně náročná 

než automobilová doprava13 ) a to může pozitivně ovlivňovat využívání ulic a 

atraktivitu městských center. V tabulce č. 1 je porovnání způsobů dopravy s ohledem na 

jejich dopad na životní prostředí a na bezpečnost jejich používání.  

 Pro uživatele kola jako dopravního prostředku má cyklistika výhody zejména 

ekonomické (v úsporách času i peněz) a zdravotní. „Na kratší vzdálenosti (do 5 

km) jsou (kola) rychlejší a jejich rychlost zvlášť oceníme, pomyslíme−li na 

dopravní zácpy. Jízdy do 3 km tvoří v Evropě více než 30 % všech jízd autem a 

cesty do 5 km dokonce 50 %!“14 Stojí za zmínku, že právě krátké cesty 

automobilem způsobují největší znečištění na jeden kilometr.15 

 

 

  

 

 

                         
13 European Cyclists Federation: Cycling in urban areas. Brusel: 1993, s. 2. Dostupné na 

http://www.ecf.com/39_1 (Staženo 27. 3. 2010) 

14  Tamtéž, s. 9.  

15 European Cyclists Federation: Cycling in urban areas. Brusel: 1993, s. 5. Dostupné na 
http://www.ecf.com/39_1 (Staženo 27. 3. 2010) 

http://www.ecf.com/39_1
http://www.ecf.com/39_1
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Tabulka č. 1: Různé způsoby dopravy v ekologickém porovnání s používáním 

soukromých automobilů při stejné délce cest a při stejném počtu přepravovaných 

osob na 1 km.16 

 

 Zásadní je, že na kole je možné se dopravit přímo z místa na místo a tím 

lze ušetřit čas, který je jinak potřeba pro docházení na zastávku či k 

zaparkovanému autu a pak často zdlouhavé hledání parkovacího místa. Pokud v cíli 

naší cesty není instalován stojan na kola, tak je možné ho jednoduše připevnit k 

nejbližšímu sloupu, stromu nebo svodidlu. Důkazem rychlosti kola ve městě jsou v 

Evropě oblíbené zásilkové služby hojně využívající cyklistů – messengerů. Další 

výhodou jsou nízké pořizovací i provozní náklady.  

 Cyklistika jednoduše zapojuje fyzickou aktivitu do každodenního městského 

života. Je dokázáno, že i půl hodina fyzické zátěže, kterou dojíždění 4–5 km na 

kole může poskytnout, podstatně ovlivňuje zdravotní stav jedince. Jízda na kole 

se tak stává prevencí civilizačních chorob od bolestí zad a obezity až po 

kardiovaskulární choroby a deprese.17 

 Existuje několik hlavních obav, které odrazují mnoho lidí od používání 

kola jako dopravního prostředku ve městě. Podle příručky „Proč a jak jezdit na 

                         
16 Dekoster, J., Schoellaert, U.: Cyklistika pro města. Praha: MŽP 2002, s.15. Dostupné na 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_etm_ETM_EDBA_2007/$FILE/Cyklistika-2006.pdf 

(Staženo 6. 11. 2010) 

17 Kol.: Collection of cycle concepts. Copenhagen: Road Directorate 2000, s. 13. 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_etm_ETM_EDBA_2007/$FILE/Cyklistika-2006.pdf
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kole“18 jsou to tyto: malá bezpečnost, pomalost, špatná infrastruktura, 

vzdálenost a členitost povrchu, počasí, problémy s převlečením/osprchováním v 

zaměstnání, potenciální poruchy kola, převážení věcí, úschova a parkování kola a 

společenská přijatelnost. Většina argumentů proti používání kola vzniká v 

návaznosti na nedostatečnou podporu městské cyklistiky a dlouhodobé dopravní 

návyky obyvatel.  Avšak je nutné přiznat, že zvláště ve velkých českých městech 

jsou některé obavy oprávněné. Zvláště co se týká bezpečnosti, protože 

cyklistická infrastruktura zde zatím není natolik rozšířena, aby zajistila 

bezpečný prostor pro cyklisty na většině dopravních komunikacích a řidiči 

automobilů nejsou zvyklí na přítomnost cyklistů v provozu. Dále je třeba 

přiznat, že jízda na kole ač je celkově považována za zdraví přínosnou, tak v 

hustém provozu nutí cyklisty dýchat zplodiny z výfukových plynů ve větším 

množství, ale podle studie z Imperial College v Londýně pasažéři motorových 

vozidel vdechnou podstatně větší množství zplodin než cyklisté a chodci.19 

3.3.2  Způsoby podpory 

Pro účinnou podporu cyklistické dopravy je třeba znát nejen její požadavky, ale získat pro ni 

podporu širší veřejnosti . Tato „veřejná“ podpora však musí mít i podporu politickou, protože do 

značné míry platí, že „Řešení dopravních problémů ve městech není otázkou technickou, ale 

politickou.“ 20 

 Čtyřmi hlavními požadavky na systém cyklotras21 jsou bezpečnost, 

pohodlnost, přímost a souvislost22. Základní požadavky na cyklistické zázemí je 

                         
18 Filler, V., Hanke, H.: Proč a jak jezdit na kole. Brno: 2009. Dostupné na 

http://ekolo.cz/download/Jak_na_kole_po_meste.pdf (Staženo 4. 3. 2010) 

19 Gladiš, T.: 10 důvodů, proč jezdit na kole, 22. 02. 2010. Dostupné na 
http://kolo.cz/clanek/10-duvodu-proc-jezdit-na-kole/kategorie/rady-bud-fit-na-kole (Staženo 

19. 4. 2010) 

20 Kutáček, S. : Možnosti alternativ k individuální automobilové dopravě. Brno: Masarykova 
univerzita 2003, s. 4. 

21 Cyklotrasa je trasa pro cyklisty označená orientačním dopravním značením. Může být vedena po 

vozovce, ve vyznačeném jízdním pruhu nebo po samostatné cyklostezce. Zdroj: Boháč, Š.: 

Cyklostezky a cyklotrasy-terminologie. Praha: 2006. Dostupné na http://doprava.praha-
mesto.cz/%28s1zkkj554xdkktbwssaqxojc%29/files/=45986/Cykloterminologie.pdf (Staženo 19. 4. 

2010) 

22 Kutáček, S.: Možnosti alternativ k individuální automobilové dopravě. Brno: Masarykova 
univerzita 2003, s. 17. 

http://ekolo.cz/download/Jak_na_kole_po_meste.pdf
http://kolo.cz/clanek/10-duvodu-proc-jezdit-na-kole/kategorie/rady-bud-fit-na-kole
http://doprava.praha-mesto.cz/(s1zkkj554xdkktbwssaqxojc)/files/=45986/Cykloterminologie.pdf
http://doprava.praha-mesto.cz/(s1zkkj554xdkktbwssaqxojc)/files/=45986/Cykloterminologie.pdf
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bezpečné a pohodlné parkování a u větších měst praktická návaznost na MHD. Téměř 

stejně důležité jako výstavba infrastruktury jsou propagační a osvětové kampaně. 

 V postupu podpory se zahraniční zdroje více méně shodují. Pro tuto práci 

jsem využila zejména příručku vydanou dánským23 ministerstvem dopravy24, podle 

které se podpora cyklistické dopravy dělí na „měkké“ a „tvrdé“ politiky.  

 Měkké politiky zahrnují různé informační a instrukční kampaně, které se 

dají rozlišit na tři druhy25 : 

1. Kampaně zaměřené na širokou veřejnost. Tyto kampaně mají za cíl změnit 

postoje společnosti k využívání kola jako dopravního prostředku a zvýšit 

celospolečenskou uvědomělost. Dle zkušeností trvá přibližně tři roky než 

společnost zpracuje takovou informaci a přijme fakt, že je třeba změna. 

Příkladem je dánská kampaň, která pomocí billboardů hlásala „Je zdravé jezdit na 

kole po celý rok“. 

2. Kampaně zaměřené na určité skupiny lidí (například na studenty či 

zaměstnance určité školy/podniku). Tento druh kampaně bývá účinnější, protože 

oslovuje mnohem konkrétněji a má za cíl ukázat přímé výhody cyklistiky pro 

určité skupiny obyvatel a způsoby, jak změnit své návyky. Příkladem jsou kampaně 

typu „Do práce na kole“ nebo „Bezpečná cesta do školy“. 

3. Kampaně zaměřené na jedince. Tato forma kampaně využívá zejména novin a 

brožur a oslovuje náhodné jedince přímo na ulici nebo pomocí pošty či 

telefonátů. Příkladem je ranní „snídaně na cyklostezce“ spojená s rozdáváním 

informačních letáků. 

 

 Společným cílem všech kampaní je v prvé řadě vytvářet pozitivní obraz kola 

a přeměnit krátké cesty automobilem v cesty na kole a tím pomalu redukovat i ty 

delší cesty – například využíváním bližších lokálních obchodů namísto 

hypermarketů za městem. 

Tvrdé politiky zahrnují:  

                         
23 Dánsko je v současnosti vedoucí zemí v debatě o podpoře cyklistické dopravy.  

24 Kol.: Collection of cycle concepts. Copenhagen: Road Directorate 2000. 
25 Tamtéž, s. 29–39. 
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1. Plánování pro cyklisty – přímé cyklistické cesty, srozumitelná síť 

cyklotras, oživení lokálních komunit – více malých obchodů, škol a zábavních 

center, bezpečné zprůjezdnění parků a jednosměrných ulic pro cyklisty, 

2. Restrikce užívání aut – omezování parkovacích míst, placené parkování, 

mýtné, pěší zóny, klidové zóny, plošné snížení povolené rychlosti, 

3. Kvalifikační růst – jmenování cyklokoordinátora, pořádání seminářů a 

konferencí, výzkum a vývoj pro potřeby cyklistické dopravy, 

4. Zázemí pro cyklisty – bezpečný a praktický systém parkování, veřejné 

půjčovny městských kol, napojení na MHD, sprchy v zaměstnání, 

5. Ekonomickou podporu – daňové úlevy pro firmy podporující dojíždění 

zaměstnanců na kole. 

 

 Důležité je, aby prosazování tvrdých a měkkých politik probíhalo současně 

a aby se vzájemně doplňovaly a tím vznikalo komplexní řešení situace. Podstatným 

prvkem při plánování je participace veřejnosti. Města by se při plánování měla 

zajímat o názory a zkušenosti lidí, kteří v daném místě bydlí. 

 Podle Mikaela Colville-Andersena tzv. „cyklistického velvyslance Dánska“, 

je nejdůležitější nastolení „cyklistické kultury“ ve společnosti. To znamená, 

že kola jsou ve městě natolik normální a akceptovaná, že neexistují žádní 

„cyklisti“, ale občané na kolech. Jak sám řekl: „My v Kodani nemáme žádné 

cyklisty. Mluvit o kolech je něco jako mluvit o vysavači – je to užitečné a 

běžné, ale proč to řešit?“26 Kodaň se přitom může pyšnit 36 % cest vykonaných po 

městě na kole (s cílem do roku 2015 navýšit na 50 %). 80 % z kodaňských 

„cyklistů“ jezdí celoročně. Důvod je podle Andersena jednoduchý - je to 

nejrychlejší a tak to všichni používají. Podle průzkumu v Kodani kolo využívá 56 

% lidí proto, že je to nejrychlejší, 19 % kvůli fyzickému cvičení, 6 % protože 

to je levné a pouze 1 % kvůli životnímu prostředí. Pro rychlou cyklistickou 

dopravu se v Kodani dělá hodně, zajímavé je opatření „zelená vlna pro 

                         
26 Colville-Andersen M.: Marketing Bicycle Culture, příspěvek pro seminář „Ve městech na kole a 

pěšky“, Brno 7. 4. 2010. 
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cyklisty“, kdy na 6 km dlouhé rovné ulici vedoucí do centra jsou nastavené 

semafory tak, aby je průměrný cyklista projel bez jediného zastavení nebo 

opatření „před-zelená pro cyklisty“, která pouští cyklisty do křižovatek jako 

první, aby byli dobře viditelní.27 

 Dalším způsobem podpory, o které se knihy a příručky vydané vládami 

nezmiňují, je občanský aktivismus. Světově nejvýraznější je hnutí „Critical 

Mass“, které vzniklo v roce 1992 v San Francisku a které každý měsíc pomocí 

protestních cyklojízd28 upozorňuje na špatné podmínky pro cyklisty. Nápad pořádat 

cyklojízdy se ze San Franciska rychle rozšířil po celé Americe, Evropě i do 

některých asijských zemí.29 Popularita těchto akcí je město od města jiná a počet 

účastníků se může pohybovat v rozmezí od několika desítek až po desítky tisíc (v 

roce 2008 přijelo na cyklojízdu v Budapěšti 80 000 lidí). Jejich průběh se také 

velice liší dle místa konání nebo průběhu určité akce - počínaje konfliktními 

jízdami (při kterých dochází ke střetům s policií i k zatýkání) a klidnými 

jízdami městem s domluveným policejním doprovodem konče. Cyklojízdy se pořádají 

buď každý měsíc (tradičně poslední pátek v měsíci) nebo dvakrát do roka na 

podzimní „Den bez aut“ a jarní „Den Země“. Cyklojízdy mají mnoho podob a 

nejsou pouze protestem, ale také oslavou.  

 Jiným způsobem občanského aktivismu je přímé kontaktování úředníků a 

politiků, ke kterému ve své knize vyzývá Katie Alvordová 30. Ta dále dodává, že 

jen vidět někoho jet ve městě na kole, může lidem otevřít oči a ukázat možnosti 

cyklistiky a její praktičnost a pokládá samotné ježdění na kole za podstatnou 

součást podpory cyklistiky ze strany občanů. 

3.3 Shrnutí- životní prostředí ve městech a doprava 

V teoretické části jsem se pokusila zakotvit podporu cyklistiky zejména v 

                         
27 Tamtéž. 

28 Cyklojízdy jsou protestní happeningy, které formou průjezdu velké skupiny cyklistů městem 

upozorňují na problémy cyklistů ve městě a snaží se být veselou a barevnou opozicí proti 

všední převaze automobilů. 

29 Seznam měst pořádajících cyklojízdy: http://criticalmass.wikia.com/wiki/List_of_rides 

30  Alvord, K.: Divorce your car!. New Society Publishers 2000. 



23 

Gehlově vizi „města pro lidi“ a ve zkušenostech z Dánska. Domnívám se, že 

kvalitní veřejná prostranství a cílené restrikce IAD jsou základem pro dopravu 

přátelskou k životnímu prostředí. Ke změně dopravního chování obyvatel měst může 

dojít pouze změnou podmínek a systematickou osvětovou kampaní a je tedy zásadní, 

aby vedení měst pochopilo potřebu této změny a začalo podporovat tuto vizi i 

přes některá nepopulární opatření. Automobilová doprava ve městě v současnosti 

nese mnoho negativních dopadů od znečišťování životního prostředí, prostorového 

zatížení a neestetičnosti po celkové snížení možnosti mobility (dopravní zácpy, 

které zpomalují i MHD a cyklisty, prostorové bariéry, které vytváří rušné 

silnice pro chodce).  

 Dále jsem se pokusila popsat hlavní výhody i nevýhody městské cyklistiky a 

způsoby její podpory od státní správy po občany měst. Podstatné pro zvýšení 

využívání kola ve městě je zapojení cyklistické dopravy do celkového dopravního 

systému a zajištění návazností. Důležité je snížit na minimum kolize s ostatními 

druhy dopravy a to zejména s automobilovou dopravou (pro bezpečí a pohodlí 

cyklistů) a s pěší dopravou (pro bezpečí a pohodlí chodců). 
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4  Podpora městské cyklistiky na úrovni ČR 

4.1 Vliv Evropské Unie 

Na celostátní úrovni vychází oficiální podpora městské cyklistiky z národních 

dopravních politik a strategií. Praktické možnosti jejich naplňování jsou úzce 

spjaty s legislativními podmínkami a politickou podporou, která zejména určuje 

rychlost aplikace jednotlivých opatření. Vznik a znění těchto dokumentů jsou 

výsledkem trendu pro-environmentální politiky, která je v České republice dána 

také vlivem Evropské Unie (dále EU). Ochrana životního prostředí a podpora 

udržitelného rozvoje je zakotvena jak v „Lisabonské strategii“31, tak v 

„Lisabonské smlouvě“32. V současnosti je nejaktuálnějším nástrojem pro ochranu 

životního prostředí v EU šestý akční plán Evropského společenství pro ochranu 

životního prostředí (2001–2010): „Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše 

volba“. Nejdůležitějšími strategickými dokumenty EU, které se týkají udržitelné 

dopravy a mobility, jsou bílé a zelené knihy. Konkrétně Bílá kniha EU – 

„Evropská dopravní politika pro rok 2010 – Čas rozhodnout“ a Zelená kniha EU z 

roku 2007 „Na cestě k nové kultuře městské mobility“. 

4.2  Současné dění 

Reálná podpora městské cyklistiky v ČR není všude samozřejmostí, ale zvláště v 

některých menších městech s ideálními geografickými podmínkami má svou historii 

a značné zastoupení (např. Pardubice, Hradec Králové, Břeclav). Problém vidím 

zvláště v našich dvou největších městech – v Praze a v Brně, kde se podpoře 

městské cyklistiky aktivně věnuje několik lidí a pozitivní vývoj pak závisí na 

jejich nadšení a schopnostech. 

 Celkově je v České republice v poslední době znát vzestup podpory 

cyklistické dopravy. Současný ministr dopravy Gustav Slamečka kromě toho, že 

nechal před Ministerstvem dopravy ČR instalovat výrazné žluté stojany pro kola 

                         
31 Strategie rozvoje členských zemí EU, která byla přijata Radou Evropy v roce 2000. 

32 Mezinárodní smlouva, která má za cíl reformovat instituce EU a její fungování z roku 2009. 
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ve tvaru tulipánu, také jmenoval historicky prvního českého cyklokoordinátora. 

Tím se stal Ing. Jaroslav Martínek - vedoucí oblasti nemotorové dopravy Centra 

dopravního výzkumu, který zpracoval níže zmiňovanou „Národní strategii rozvoje 

cyklistické dopravy v ČR“ a tématu cyklistické dopravy se věnuje celý svůj 

profesní život. Je velice důležité, že na post národního cyklokoordinátora byl 

jmenován tolik ve věci angažovaný a zběhlý člověk a svědčí to o vůli změnit 

současný stav k lepšímu. Martínek se v současnosti zasazuje za realizaci cílů 

cyklostrategie. Podílí se na legislativních změnách, které jsou popsány níže a 

se svou pracovní skupinou připravuje projekt „Česko jede“.  

 Důležitou a již pravidelnou akcí, která má velkou zásluhu na debatě o 

cyklistické dopravě v ČR, je cyklokonference pořádaná Ministerstvem dopravy ČR. 

V minulých letech z ní vyplynula například potřeba legislativních změn, letos 

nese motto „Přenos know-how z Dánska do Česka, aneb o cyklistické kultuře“. 

Martínek se v návaznosti dánskou participaci na české cyklokonferenci pokusí 

vyjednat dlouhodobější konstruktivní spolupráci s  dánskými experty. 

 Velice zajímavý je poslední vývoj dění v Praze. V roce 2003 zde byla 

primátorem Pavlem Bémem obnovena pracovní skupina pro cyklistickou dopravu, 

která se skládá nejen z pověřených úředníků magistrátu, ale také ze zástupců 

zainteresovaných neziskových organizací a odborné veřejnosti. Schází se na 

pravidelných poradách každý měsíc a v Praze pomalu začínají být vidět výsledky 

jejich činnosti v podobě nových cyklistických tras a dalších opatření. Vznikl 

také oficiální informační server pražské radnice věnovaný cyklistické dopravě 

„www.cyklo.praha-mesto.cz“ a cyklistická mapa Prahy.  

4.3 Neziskové organizace 

Z neziskového sektoru jsou v podpoře cyklistiky (zároveň s celkovým zlepšováním 

stavu veřejných prostor) nejvýraznější pražské iniciativy. Je tomu tak zřejmě 

proto, že u menších měst tyto problémy nejsou tak markantní.  

 Občanské sdružení „Oživení“ vzniklo v roce 1997. Udržitelná doprava dnes 

už není jeho jediným zájmem, ale stále se jí intenzivně věnují a ve svých 

http://www.cyklo.praha-mesto.cz/
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aktivitách řeší problémy chodců, cyklistů, špatného parkování i bezpečných cest 

do škol. Další je iniciativa za bezpečnou a zdravou Prahu s názvem „Auto*Mat“, 

která vznikla v roce 2003 za pomoci již zmiňovaného „Oživení“. V současnosti je 

známá po celé republice díky úspěšnému stejnojmennému dokumentárnímu filmu 

jednoho ze zakladatelů iniciativy Martina Marečka. „Auto*Mat“ pořádá nejen 

cyklojízdy a pouliční festivaly „Zažít město jinak“, ale také komunikuje s 

magistrátem a úřady, připomínkuje územní plán a připravuje odborné návrhy. Z 

obrodné iniciativy a provokativního nástroje, kterým „Auto*Mat“ z počátku byl, 

se stala silná a vlivná občanská iniciativa a z aktivistů odborná veřejnost. 

 Další významnou organizací je „Nadace Partnerství“, která podporuje 

projekty udržitelného rozvoje a vede dopravní program s prioritními tématy jako 

zklidňování dopravy, bezpečnost a zdraví chodců a cyklistů a doprava a občanská 

společnost. 
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4.4 Dokumenty 

Dokument „Dopravní politika České republiky pro léta 2005–2013“ je výchozím 

strategickým dokumentem resortu dopravy, který byl schválen usnesením vlády v 

červenci roku 2005. Ve východiscích dopravní politiky je přiznán špatný stav 

dopravy ve městech: „Doprava ve městech není řešena systémově a nejsou 

dostatečně uplatňována opatření ke zklidnění center měst, včetně vytváření 

podmínek pro cyklistickou a pěší dopravu. “33. Rovněž je zde deklarována podpora 

alternativních způsobů dopravy: “Města by měla své dopravní systémy rozvíjet 

tak, aby byly efektivní při uspokojování potřeb a zároveň environmentálně 

šetrné. Je třeba podporovat hromadnou, cyklistickou a pěší dopravu a budovat 

infrastruktury s hromadnou a nemotorovou dopravou související. “34 

 Nosným oddílem pro podporu cyklistické dopravy je specifický cíl „Dopravní 

politiky“ nazvaný „Využití možností nemotorové dopravy“, který předesílá 

opatření ve formě zpracování či aktualizování koncepcí cyklistické dopravy 

jednotlivých obcí a měst a při řešení cyklistické dopravy využívání veřejně 

projednané „Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy“. 

 „Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy v ČR“ (dále 

Cyklostrategie) byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 7. 

července 2004 č. 678. Vznikla v návaznosti na „Chartu o dopravě, zdraví a 

životním prostředí“. Strategie nepovažuje současnou situaci35 za nejoptimálnější 

a východisko vidí takto: „Je nutné, aby pozornost od jednostranné podpory 

motorizované dopravy byla opět namířena na jiné dopravní prostředky, především 

ty, které mohou částečně pomoci řešit otázky spojené s životním prostředím, 

zdravotním stavem obyvatel, spotřebou energie a rozvojem nových koncepcí.“36 

                         
33 Ministerstvo dopravy: Dopravní politika České republiky pro léta 2005–2013. Praha: 2005, s. 

10. Dostupné na http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/652F57DA-5359-4AC6-AC42-

95388FED4032/0/MDCR_DPCR20052013_UZweb.pdf (Staženo 13. 3. 2010) 

34 Tamtéž, s. 18. 

35 Přestože je Cyklostrategie šest let stará, tak kvůli pomalým pokrokům jsou její závěry stále 

aktuální. 

36 Ministerstvo dopravy ČR, CDV: Národní strategie cyklistické dopravy v ČR. Praha: 2005, s. 7. 
Dostupné na http://www.nadacebesip.cz/Archiv/Soubory/f3.pdf (Staženo 12. 12. 2009) 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/652F57DA-5359-4AC6-AC42-95388FED4032/0/MDCR_DPCR20052013_UZweb.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/652F57DA-5359-4AC6-AC42-95388FED4032/0/MDCR_DPCR20052013_UZweb.pdf
http://www.nadacebesip.cz/Archiv/Soubory/f3.pdf
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Cyklostrategie si klade za cíl zvýšit bezpečí cyklistů, masivně rozvinout 

cyklodopravu pro denní užití a tím přispět ke zlepšení životního prostředí a 

zdraví obyvatel. 

4.5 Legislativa 

Praktické možnosti podpory cyklistické dopravy ve městech jsou z velké části 

závislé na legislativních podmínkách daných státem. V České republice jsou v 

oblasti cyklistiky závaznými legislativními prvky vyhlášky vycházející z 

jednotlivých zákonů. Dalšími legislativními opatřeními jsou technické normy (TN) 

a technické parametry (TP), avšak ty na rozdíl od vyhlášek nejsou závazné. Jedná 

se jen o doporučení, kterými se policie a správci komunikací často řídí při 

povolování jednotlivých staveb a opatření.  

 Zákony dotýkající se městské cyklistiky jsou Zákon o pozemních 

komunikacích z roku 1997, Zákon o provozu na pozemních komunikacích z roku 2000 

a Stavební zákon z roku 2006. 

 Podstatnou vyhláškou je Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 

pozemních komunikacích. Ta byla od svého vzniku několikrát novelizována 

(naposledy v roce 2009) a nyní se připravuje další novelizace s několika 

významnými úpravami značení pro cyklisty. Již dnes však umožňuje například 

obousměrný provoz cyklistů v jednosměrných ulicích. 

 Významnou normou je Norma ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací z 

roku 2006, ve které se píše: „Pro cyklistickou dopravu má být v obci vytvořena 

ucelená síť, která umožní plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení 

potenciálních zdrojů a cílů, včetně širších regionálních vazeb. Trasy pro 

cyklisty mají být zřizovány všude, kde to prostorové podmínky místních 

komunikací umožní.“37 

  Jednou ze zásadních změn oproti původní normě (z roku 1986) je, že zavádí 

termín „Prostor místní komunikace“, který zahrnuje hlavní dopravní prostor i 

                         
37 Ministerstvo dopravy ČR: Norma ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací, 2006, s. 82. 



29 

přidružený prostor a vyjadřuje kvalitativně jiný význam komunikace uvnitř obcí 

(měst).38 Dále pak norma sleduje zejména : zvýšení bezpečnosti v obcích, 

zklidňování dopravy a její humanizaci, omezení dominance motorové dopravy, 

zvýšení ochrany chodců a cyklistů, preferenci všech druhů veřejné hromadné 

dopravy a optimální mobilitu všech účastníků dopravy.39 Dále pak v části o 

cyklistické dopravě navrhuje řešení pro cyklistický provoz v hlavním dopravním 

prostoru a přidruženém prostoru.40 

                         
38 Tamtéž, s. 5. 

39 Tamtéž. 

40  Podrobněji pak TP 179-2006-Navrhování komunikací pro cyklisty. 
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4.6 Shrnutí- podpora městské cyklistiky na úrovni ČR 

V této kapitole, která se věnuje podpoře městské cyklistiky na úrovni České 

republiky, jsem se pokusila nastínit vliv Evropské Unie a jejích dokumentů na 

dopravní politiku ČR a stručně osvětlit současné dění a zároveň popsat významné 

dokumenty a příslušnou legislativu.  

 Z dokumentu „Dopravní politika České republiky pro léta 2005–2013“ 

vyplývá potřeba podpory městské cyklistiky v rámci environmentálně šetrného 

dopravního systému. Současná situace je správně hodnocena jako špatná a je zde 

zdůrazněna potřeba vytvoření či obnovení cyklistických koncepcí měst s využitím 

„Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy“.  

 V ČR až na několik výjimek jako jsou tradičně cyklistické Pardubice není 

podpora městské cyklistiky běžná. V poslední době se však stalo několik 

zásadních věcí. Jednou z nich bylo jmenování národního cyklokoordinátora, které 

je důležité pro zaštítění podpory cyklistiky, která spadá pod několik resortů 

(dopravní, životní prostředí, rozvoj území...). Dalším jsou nové pro-cyklistické 

změny v Praze a změny, které se chystají v legislativě41, zejména v možnostech 

cyklistického značení na pozemních komunikacích.  

                         
41 Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 

úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 
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5 Podpora městské cyklistiky v Brně 
Brno je s rozlohou 230 km2 a 400 000 obyvateli druhým největším městem České 

republiky. Pro podporu městské cyklistiky v Brně je možné uvést několik 

základních argumentů. Jedním z nich je poměrně malá rozloha a kompaktnost centra 

města, kde je soustředěna většina nejfrekventovanějších cílů každodenních cest. 

Podle nejnovějšího průzkumu je většina území dostupná na kole v rozmezí 20–50 

minut.42 Dalším argumentem může být vysoký a stále se zvyšující se počet 

studentů. V Brně jen na vysokých školách studuje 80 000 studentů43, kteří mají 

pravděpodobně nejvyšší hybnost44 a nejlepší předpoklady pro využití kola jako 

dopravního prostředku (potřeba rychlé přepravy mezi fakultami, menzami, kolejemi 

apod.). V neposlední řadě je dalším argumentem stále narůstající automobilismus, 

který již nyní výrazně zatěžuje městské ovzduší a městské prostory. 

 Brno se již snaží o částečné zklidňování dopravy (pěší zóna, obytné zóny, 

plánované zavedení systému park and ride), ale stále je zahlceno individuální 

automobilovou dopravou a to i ve statické podobě – tedy množstvím zaparkovaných 

aut. V minulosti se Brno dopustilo například takové chyby, jako je zřízení tzv. 

malého městského okruhu (zejm. ulice Koliště a Husova), který obkličuje 

historické centrum a přímo na jeho okraj přivádí velké množství aut. 

 Brno bývá označováno za město pro cyklistickou dopravu nevhodné kvůli jeho 

kopcovitosti a kvůli historické neexistenci tzv. „cyklistické kultury“. V 

současné době je Brno pro cyklistiku málo vhodné zejména kvůli neexistenci sítě 

bezpečných cest. 

5.1 Historie vývoje 

První kroky k podpoře městské cyklistiky v Brně se nachází na počátku 90. let 

20.století. V této době byl podíl cyklistů na dopravní práci odhadem 0,5 % (MHD 

                         
42 Magistrát města Brna: Generel cyklistické dopravy, Alternativní dopravní studio ADOS (Jebavý, 

A.), prezentace z jednání. 

43 Magistrát města Brna: Vzdělanost a školství. Brno: 2008. Dostupné na 
http://oko.brno.cz/index.php?nav01=112&nav02=1627&nav03=1633 (Staženo 22. 4. 2010) 

44 Hybnost je průměrný počet cest vykonaných za den. 

http://oko.brno.cz/index.php?nav01=112&nav02=1627&nav03=1633
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65 % a IAD 35%)45. První studie cyklistických stezek v Brně vznikla v roce 1993. 

Byla založena na komplexní integraci cyklistiky jako městské dopravy, tedy 

cyklistika neměla plnit pouze rekreační funkci. V plánech bylo trasování zejména 

podél řek, přes parky a obytným územím s nižším zatížením dopravou. Tento 

generel byl následně začleněn do nového územního plánu (1994) s platností do 

roku 2010 a budování cyklistické infrastruktury bylo rozplánováno do tohoto 

období. Jednalo se o celkem přibližně 300 km cyklostezek, s výhledem výstavby 83 

km do roku 2000. Kvůli nereálnosti tohoto plánu byl následně opraven harmonogram 

výstavby na přibližně 100 km základních tras do konce stávajícího ÚPmB. Avšak 

ani tento plán nebyl naplněn. S aktuální rychlostí výstavby by byla dopravní síť 

pro cyklisty dobudována v roce 2150. Jak můžeme vidět z přiloženého grafu, tak 

vývoj ustrnul přibližně v roce 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf č. 1: Brno-porovnání ideálního stavu podle původních plánů a reality.46 

5.2 Současný stav 

Dodnes nebyla dokončena základní síť cyklotras a cyklisté mohou využívat pouze 

cca 35 km cyklistických tras a stezek (12 % z původních plánů), ze kterých je 

                         
45 Magistrát města Brna: Generel cyklistické dopravy, Alternativní dopravní studio ADOS (Jebavý, 

A.), prezentace z jednání. 

46 Magistrát města Brna: Generel cyklistické dopravy, Alternativní dopravní studio ADOS (Jebavý, 
A.), prezentace z jednání. 



33 

velká část využívána zejména pro rekreační účely. Jedná se především o 

cyklostezky podél řek Svratky a Svitavy, které jsou jako jediné dnes téměř 

dokončené. Svitavská stezka má však stále značné nedostatky. Zejména neřešené 

přejezdy cyklistů přes rušné ulice (Křenová, Cejl) a přejezd změti nevyužívaných 

kolejí v úseku mezi Křenovou a Cejlem. Právě tyto dvě cyklostezky jsou často 

zcela vytíženy využitím pro rekreační účely (bruslaři, děti, psi, rodiče s 

kočárky...), což je naprosto přirozené vzhledem k jejich charakteru, umístění a 

jedinečnosti. Jejich dopravní funkce je tím ale výrazně snížena. V současné době 

se připravuje výstavba dalšího úseku Svitavské cyklostezky v Maloměřicích. Tento 

projekt narazil na odpor místních, kteří nechtějí změnit klidnou pěšinu mezi 

zahrádkami a řekou na „silnici“ pro in-line a kola. Projekt si nezískal mnoho 

sympatií ani mezi cyklisty, kteří by raději viděli nějaká řešení v centru města 

než realizaci další velké  a nákladné stavby na kraji. 

 Další cyklostezkou v Brně je pak tzv. studentská radiála ze které byla 

zrealizována část na ulicích Botanická a Chodská. Tato cyklostezka má také 

několik závažných nedostatků. Nenavazuje na žádnou cyklotrasu, tedy začíná a 

končí přímo na silnici. Většina této cyklostezky je vedena nevhodně po chodníku, 

kde výrazně ubírá prostor chodcům a dochází zde ke kolizím a na několika místech 

je přerušena přechody na kterých není řešen přejezd pro cyklisty a podle 

silničních pravidel by zde cyklista měl sesednout z kola.  

 Brněnskou cyklistickou infrastrukturu doplňují tři cyklopruhy a to 

cyklopruh z Kohoutovic po ulici Hlinky a cyklopruhy na ulicích Královopolská a 

Svatopluka Čecha. 

 Městem prochází dvě významné mezinárodní trasy v rámci systému 

„Eurovelo“. Jde o trasu č. 1 (Eurovelo č. 4) podél Svratky, která je součástí 

stezky Brno-Vídeň a o trasu č. 5 (Eurovelo č. 9) podél Svitavy, která je 

součástí stezky Krakov–Vídeň. Návaznost na mezinárodní trasy mělo pravděpodobně 

nemalou zásluhu na tom, že právě tyto trasy jsou v Brně hotové. 

 Mezi objektivní důvody neúspěchu původních plánů patří nedostatečné úpravy 

legislativy, (jak je popsáno v minulé kapitole 4.5.), problémy s majetkovými 
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vztahy a výkupy pozemků, ale také poměrně nereálné plánování, časová náročnost, 

nepřipravenost projektů a celkový nezájem zabývat se cyklistickou dopravou a 

naopak velké investice do rekreačních tras. Současný špatný stav rozvinutosti 

cyklistické infrastruktury se zrcadlí v aktuální dělbě dopravní práce, kdy v 

průměru (hodnoty naměřené ve všední den a o víkendu) pouze 2,8 % cest po Brně je 

vykonáno na kole. Hodnoty ostatních druhů dopravy ukazují na výrazné využívání 

individuální automobilové dopravy (pěší 8,1 %, IAD 43,3 % a MHD 45,8 %).47 V 

porovnání s údaji z 90. let došlo k poklesu využívání MHD (-19,2 %) a naopak k 

nárůstu IAD (+ 8,3 %) a lehkému nárůstu48 cyklistické dopravy(+ 1,3 %). 

Zajímavostí v Brně je možnost přepravy kola v tramvaji, což není zvykem a 

například v Praze je zakázáno. 

5.2.1 Generel cyklistické dopravy 

Významným mezníkem v podpoře městské cyklistiky v Brně by měl být nyní 

zpracovávaný „Generel cyklistické dopravy v Brně“ (dále Generel), který 

objednal Magistrát města Brna na jaře roku 2009. Zadání Generelu inicioval a na 

jeho provedení získal peníze vedoucí odboru dopravy Ladislav Bielko.49 

  V zadání Generelu je přiznáno, že i přes učiněná opatření (myšleno 

koncepce, plány a studie rozvoje cyklistické dopravy z minulých let navázané na 

ÚPmB) je stávající síť pro cyklistickou dopravu neúplná. „Generel cyklistické 

dopravy bude dokument, který stanoví koncepci systému cyklistické dopravy jako 

součásti dopravního systému města Brna... se zajištěním vazeb na MHD a systém 

IDS.“50 Mezi očekávané přínosy projektu tento dokument mimo jiné uvádí změnu 

dělby dopravní práce ve prospěch cyklistů, zajištění kolizních míst na trasách, 

zajištění bezpečných cest do škol a lokalit se zvýšenou poptávkou po pracovních 

                         
47 Magistrát města Brna: Generel cyklistické dopravy, Alternativní dopravní studio ADOS (Jebavý, 

A.), prezentace z jednání. 

48 To, že zájem o městskou cyklistiku v Brně vzrůstá potvrzuje vznik několika nových 

specializovaných prodejen jako je prodejna městských elektrokol „Igielektrokola“ nebo 

prodejna skládacích a městských kol „Cyklistické speciality“ a prodejna koloběžek „Na 

kolobce“. 

49 Adolf Jebavý, projektant Generelu cyklistické dopravy v Brně, osobní sdělení, Brno 15. 4. 

2010. 

50 OÚPR MMB: Zadání- Generel cyklistické dopravy na území města Brna. Brno: 2009, s. 2. 
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příležitostech, zajištění vjezdu cyklistů do pěší zóny, který nebude v kolizi s 

provozem pěších, vyřešení vazeb na „Park and Ride“ případně „Bike and Ride“ a 

vyhledání míst pro půjčovny kol.51 

 Výběrové řízení na zpracovatele vyhrálo Alternativní dopravní studio ADOS 

v čele s projektantem Ing. Adolfem Jebavým , který se problematice cyklistiky v 

Brně dlouho odborně věnuje a zpracovával již studii „Cyklistické trasy a stezky 

na území města Brna“ v roce 2005. Pro Generel se Jebavý inspiroval energií 

hesla Garyho Fishera, jednoho z praotců horského kola, který  se v současnosti 

věnuje konceptu městské cyklistiky v San Francisku, „Je čas na další revoluci!“ 

a pokouší se novým , „revolučním“ a hlavně komplexním způsobem proměnit Brno v 

cyklisticky přívětivé město. Zásadní změnou je myšlenka začlenění cyklistické 

dopravy do hlavního dopravního prostoru pomocí cyklopruhů v místech s větší 

šířkou ulice a cyklopiktokoridorů52 v místech, kam se cyklopruh podle standardů 

nevejde. Tyto cyklotrasy budou vznikat namísto samostatných cyklostezek, které 

na většině míst nelze vybudovat. Generel by měl také řešit největší a 

nejdiskutovanější problémy brněnských cyklistů což je zejména průjezd pěší 

zónou, která je nyní legálně průjezdná jen v době od 17.00 do 9.00 hodin a 

obousměrný průjezd jednosměrnými ulicemi. Rovněž se bude zabývat řešením 

nebezpečných křižovatek, systémem půjčování kol a navýšením počtu bezpečných 

parkovacích míst pro kola. 

 Generel má 5 fází (přípravná fáze, koncept návrhu, vyhodnocení a 

projednání konceptu, výsledný návrh, koordinační činnost) rozplánovaných do léta 

2011. V přípravné fázi Generelu byly doplněny a aktualizovány dopravně 

inženýrské informace například o intenzitě cyklistické dopravy, aktuální dělbě 

dopravní práce, časové dostupnosti města jak na kole tak autem a analýza 

stávajících cílů cest. Tyto průzkumy ukázaly na nárůst počtu cyklistů v hlavním 

                         
51 Tamtéž. 

52 Cyklopiktokoridor tvoří bílé piktogramy cyklistů na kraji vozovky, které upozorňují na 

zvýšený pohyb kol na dané komunikaci. V ČR se již využívá v Praze, v legislativě bude teprve 

po novelizaci Vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 
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dopravním prostoru a naopak na stagnaci počtu cyklistů na vybudovaných stezkách 

okolo řek.  

 V současnosti je Generel ve fázi projednávání návrhu, kdy bude probíhat 

jednání s jednotlivými městskými částmi a v červnu 2010 by tak měl vzniknout 

výsledný návrh. Již vyprojektovaným prvním pilotním projektem bude cyklotrasa 

vedoucí od ulice Petra Křivky k nádraží. Dále by se mělo pokračovat ulicemi jako 

Veveří, Bratislavská a Kounicova. 

 Generel je podle Stavebního zákona „územně plánovací podklad, který řeší 

podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých složek osídlení a krajiny“.53 Sám 

o sobě není závazným dokumentem. Pokud však bude schváleno zařazení jeho 

mapového návrhu do závazné části ÚPmB, tak získá o něco lepší postavení než 

dokumenty z minulých let, které se staly součástí směrné (tedy nezávazné) části 

ÚPmB. Od zařazení Generelu do územního plánování je k realizaci jednotlivých 

opatření ještě dlouhá cesta a záleží na vůli vedení města. Jeden ze způsobů, 

který může pomoci tomu, aby Generel nezůstal jen na papíře je medializace. Zájem 

medií o Generel se projevuje už nyní54 a pro jeho realizaci bude dobré, když bude 

zájem pokračovat a o problému se bude v Brně veřejně mluvit. Autor Generelu 

Jebavý je kvůli zkušenostem z minulých let skeptický: „Kdo chce něco udělat, tak 

hledá způsoby. Kdo nechce – hledá důvody. A Brno se prozatím ubíralo tou druhou 

cestou.“55 Český cyklokoordinátor Martínek k tomu řekl: „Asi nikdy Brno nemělo 

takovou šanci změnit podmínky ve městě jako teď. Nový Generel je obrovská 

šance.“56 

5.3 Přístup magistrátu města Brna k podpoře městské cyklistiky 

Pro zmapování aktuální politické podpory městské cyklistiky v Brně jsem se 

rozhodla využít dokumenty vydané městem v kombinaci s výpověďmi politiků, kteří 

                         
53 § 3 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona 

54 Viz. např. Fialová, B.: Cyklorevoluce: Brno dá větší prostor kolům, v MF Dnes Jihomoravský 
kraj 23. 4. 2010. 

55 Adolf Jebavý, projektant Generelu cyklistické dopravy v Brně, osobní sdělení, Brno 15. 4.  

2010. 

56 Jaroslav Martínek, český cyklokoordinátor, osobní korespondence, 11. 4. 2010. 
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jsou v současné době ve funkcích, kde rozhodují o způsobu rozvoje cyklistické 

infrastruktury. V první části tedy budou rozebrány příslušné části stávajícího 

Územního Plánu města Brna (dále ÚPmB), Zadání nového ÚPmB, dokumenty Rozbor 

udržitelného rozvoje území – Brno a Strategie pro Brno a dále informace dostupné 

na internetových stránkách města. 

5.3.1 Dokumenty 

Stávající ÚPmB (1994)57 

Nejdříve je třeba vyjasnit cíle a možnosti územního plánování. Územní plánování 

vychází ze Stavebního zákona (Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu).  

 „Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 
života generací budoucích.“58  

 Územní plán sám o sobě tedy nezpůsobí realizaci navržených postupů, ale 

určuje jen prostorovou regulaci. 

 Textová část stávajícího ÚPmB se cyklistickou a pěší dopravou poměrně 

podrobně zabývá. Návrhy pro cyklisty vycházejí ze Studie cyklistických stezek 

(1993), která byla do ÚPmB začleněna jako jeho směrná část. 

 ÚPmB navrhuje řešení, jejichž cílem je vytvořit na celém území města 

optimální podmínky pro chodce a cyklisty. Mimo jiné klade důraz na důsledné 

prosazování cyklistického provozu při všech prováděných změnách v komunikační 

síti a navrhuje otevření parků pro cyklistický provoz, uvolnění pěších zón pro 

cyklistický provoz, vymezení zón s maximální rychlostí 30 km/h, dočasné uvolnění 

jednosměrek pro cyklistický provoz, oddělení jízdních pruhů na okrajích vozovky 

a umístění stojanů na kola u všech zařízení pro veřejnost. 

 

Zadání nového ÚPmB (2007) 

                         
57 Stávající ÚPmB je dostupný pouze na vyžádání na magistrátu města Brna. 

58 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, část třetí, hlava I 
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Stávající ÚPmB byl vypracován v roce 1994 a má platnost do roku 2010. Od roku 

2004 je pořizován nový ÚPmB, který je nyní zpracováván na základě zadání z roku 

2007. V částech týkajících se dopravy a životního prostředí výrazně koresponduje 

se Strategií města Brna (viz. níže).  

 Mezi podstatné cíle a zásady, kterými by se budoucí ÚPmB měl řídit, patří 

omezování suburbanizace, udržitelná mobilita a snižování zátěže životního 

prostředí.59 

 Rostoucí intenzitě automobilové dopravy je přiznáno první místo ve 

znečišťování ovzduší a hlučnosti a také degradační působení na veřejná 

prostranství. Dále uvádím několik podstatných citací pro podporu cyklistické 

dopravy na základě budoucího ÚPmB: 

  „Reakce na rostoucí intenzitu automobilové dopravy, ale i změny životního 
stylu obyvatel vyvolávají stále větší nároky na pěší a cyklistickou dopravu.“60  
 „Zklidnění dopravy v centru města a centrech městských částí resp. v 
dalších vybraných lokalitách bude řešeno především preferencí městské hromadné 
dopravy před individuální automobilovou dopravou (ve prospěch pěších event. 
cyklistů v rekreačních oblastech) a ve prospěch tvorby atraktivních veřejných 
prostorů.“61 
 „Cyklistická doprava se pak může stát výrazným prvkem při dosažení cíle 
uvolnění centra a dalších vybraných území od nadbytečné automobilové dopravy a 
tak může přispět k příznivější dělbě přepravní práce ve prospěch snižování 
podílu IAD.“62  
 

Rozbor udržitelného rozvoje území-Brno (2008) 

Rozbor udržitelného rozvoje území je územně analytický podklad pro ÚPmB, jehož 

aktualizace je na základě Stavebního zákona povinná každé dva roky. Má za úkol 

stanovit podmínky udržitelného rozvoje a určit problémy k řešení ÚPmB. 

 V otázce cyklistiky konstatuje, že Brno nemá obecně příznivé podmínky pro 

cyklistickou dopravu, čímž poukazuje na jeho kopcovitost. Přesto je dle rozboru 

                         
59 Magistrát města Brna: Úplné znění zadání územního plánu města Brna, Brno 2007. Dostupné na 

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-

planovani-a-rozvoje-oupr/uzemni-plan-mesta-brna/pripravovany-uzemni-plan/ (Staženo 15. 1. 

2010) 

60 Tamtéž, s. 8. 

61 Tamtéž, s. 42. 

62 Tamtéž, s. 47. 

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje-oupr/uzemni-plan-mesta-brna/pripravovany-uzemni-plan/
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje-oupr/uzemni-plan-mesta-brna/pripravovany-uzemni-plan/
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udržitelného rozvoje cyklistická doprava díky svým přínosům pro dobré ŽP a 

nízkým prostorovým nárokům výhledově dalším silným prvkem mobility ve městě a je 

nutno vybudovat alespoň základní síť cyklistických stezek. 63 

 

Strategie pro Brno (2009) 

„Strategie pro Brno“ (dále Strategie) je dokument vydaný v roce 2009 kanceláří 

primátora města Brna a kanceláří strategie města. Navazuje a aktualizuje 

strategii z roku 2002. Strategie má dle primátora Onderky ambice být dlouhodobě 

závazným dokumentem, který by měl rámcově odpovědět na otázku, co město Brno 

potřebuje a jakou má představu o své budoucnosti. Tedy jakási vize města, která 

stanovuje priority rozvoje.64  

Dokument se skládá z pěti základních pilířů: 

1. Image města a vnitřní/vnější vztahy 

2. Místní ekonomický rozvoj 

3. Kvalita života (včetně ŽP) 

4. Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání  

5. Doprava a technická infrastruktura. 

 Pro téma cyklistické dopravy v Brně a s ním spojenou problematiku IAD jsou 

důležité části o kvalitě života a dopravě. 

 Přestože je dobré životní prostředí ve Strategii často zmiňováno jako 

důležitá kvalita města a několikrát je vyzdviženo jako jeden z kladů Brna, jsou 

zde přiznány nemalé problémy. Doprava je v Brně dominantním zdrojem znečištění 

ovzduší, které často na místech s vysokou intenzitou IAD přesahuje limity 

koncentrací PM10 (suspendované prachové částice frakce max. 10 μg) a značnou 

mírou také přispívá ke znečištění městského ovzduší NO2 a benzenem. Dále je 

dopravě přiznána největší hlučnost, která stejně jako znečištění ovzduší často 

                         
63 Magistrát města Brna: Rozbor udržitelného rozvoje území-Brno, Artelier ERA, Brno 2008, s. 5. 

Dostupné na http://www.europointbrno.cz/download/oupr/UAP/T99.pdf (Staženo 28. 1. 2010) 

64 Kancelář primátora města Brna: Strategie pro Brno – slovo primátora, Brno: 2009. Dostupné na 
http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/koncepcni-dokumenty/strategie/dokumenty/ 

(Staženo 13. 2. 2010) 

http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/koncepcni-dokumenty/strategie/dokumenty/
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přesahuje hygienické limity. 

 Také v části věnované přímo dopravě si autoři strategie uvědomují problémy 

s neustálým nárůstem IAD. Konstatují, že rozvoj intenzity dopravy se dostává do 

konfrontace s prostorovou strukturou města. Cyklistická doprava je proto 

„výhledově dalším silným prvkem mobility ve městě... především u cest do 

zaměstnání kratších než 5 km.“65 Dále strategie upozorňuje na nutnost 

vybudování základní sítě cyklostezek a přiznává, že aktuální stav významně 

snižuje atraktivitu cyklistické dopravy.  

 Ve SWOT66 analýze Strategie jsou tyto závěry zohledněny. Jako slabá stránka 

Brna je zde uveden mimo jiné nedostatek cyklostezek67 a jako příležitost do 

budoucna vytvoření podmínek pro cyklistickou dopravu. Oproti tomu je jako jedno 

z ohrožení uváděno zvyšování podílu IAD, kvůli jejímu špatnému vlivu na městské 

prostředí. Mezi strategické cíle, vyplývající ze Strategie, pak patří podpora 

sítě alternativních druhů dopravy a podpora všech druhů opatření k zajištění 

dopravní bezpečnosti (chodců, cyklistů). 

  

Internetové stránky magistrátu města68 

Pro doplnění informací podávaných městem jsem se rozhodla do této části práce 

(5.2.1. Dokumenty) zařadit i informace z oficiálního serveru města Brna, 

přestože se nejedná o nijak závazný text, ale jen o propagační materiál. 

 Na internetových stránkách města nelze informace o městské cyklistice 

kupodivu nalézt v sekci „doprava ve městě“, ale v sekci „sport“ nebo „odbor 

dopravy“. Text zde uveřejněný uvádí hlavní výhody cyklistiky pro město a není 

zde ani známka skepse pro využití kola jako dopravního prostředku po Brně.  

                         
65 Kancelář primátora města Brna: Strategie pro Brno, Brno 2009, s. 91. Dostupné na 

http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/koncepcni-dokumenty/strategie/dokumenty/ 

(Staženo 13. 2. 2010) 

66 SWOT analýza má pomoci definovat silné a slabé stránky (Strenghts, Weaknesses), příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats) daného záměru. 

67 Dále pak také např. absence záchytných parkovišť, nedostatečná přitažlivost MHD nebo kolize 

parkování a dopravy. 

68  Magistrát města Brna: Cyklistická doprava v Brně. Dostupné na http://www.brno.cz/sprava-
mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy-od/informace-o-doprave/cyklisticka-

doprava-v-brne/ (Staženo 26. 3. 2010) 

http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/koncepcni-dokumenty/strategie/dokumenty/
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy-od/informace-o-doprave/cyklisticka-doprava-v-brne/
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy-od/informace-o-doprave/cyklisticka-doprava-v-brne/
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy-od/informace-o-doprave/cyklisticka-doprava-v-brne/
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy-od/informace-o-doprave/cyklisticka-doprava-v-brne/
http://www.brno.cz/informace/import/magistrat-cast-2/odbory/odbor-dopravy-od/cyklisticka-doprava-v-brne/
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 „Podpora cyklistické dopravy společně se zvýšením bezpečnosti cyklistů 
v městském provozu pomáhá zlepšovat životního prostředí ve městech a následně 
přispívá k jejich oživení a vytváření lepších podmínek pro bydlení.“ 
   „Nárůst motorové dopravy z posledních let s sebou přinesl přetížení 
existující komunikační sítě a s tím spojené zhoršení životního prostředí a kolo 
by se mohlo stát řešením. Ale aby mohla být cyklistická doprava užívána 
i k cestě do zaměstnání musí být pro ni vytvořeny optimální podmínky. Je 
nesmírně důležité rozvíjet cyklistickou infrastrukturu tak, aby umožnila 
optimální využití kvalit a možností cyklistické dopravy. Kolo může být použito 
především při realizování krátkých cest. Proto, aby bylo konkurenceschopné i při 
volbě dopravního prostředku na delší vzdálenosti, je nezbytné jeho začlenění 
do integrovaného dopravního systému.„69 

 Na internetových stránkách magistrátu lze dále nalézt konkrétní plán 

základní sítě cyklostezek (myšleno pět páteřních tras), ale chybí zde jasné 

sdělení (např. mapa) o aktuálně použitelných úsecích a o úsecích, které jsou ve 

výstavbě nebo v plánu pro nejbližší budoucnost. 

5.3.2 Shrnutí – dokumenty 

Všechny dokumenty vydané městem mají návaznost na proces územního plánování a 

shodují se v nutnosti výstavby minimálně základní sítě cyklostezek a cyklotras. 

Autoři si uvědomují možné a pravděpodobné přínosy cyklistiky nejen pro životní 

prostředí města a chápou, že její popularita je úzce spjata s vybudováním 

bezpečných tras a s další podporou. Z dostupných dokumentů vyplývá, že vedení 

města reflektuje problematiku městské cyklistiky v Brně a uvědomuje si výhody, 

které může přinést. Vzhledem k dlouhodobé situaci v Brně se nabízí pocit, že 

jsou to jen prázdná slova.70   

 Za jeden z podstatných nedostatků těchto dokumentů považuji neurčitost a 

nezávaznost návrhů, které spíše vyznívají ve smyslu „mělo by být zlepšeno“ než 

                         
69 Magistrát města Brna: Cyklistická doprava v Brně. Dostupné na http://www.brno.cz/sprava-

mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy-od/informace-o-doprave/cyklisticka-

doprava-v-brne/ (Staženo 26. 3. 2010). 

70 Tento trend využívání určitých environmentálních témat a termínů ve vládních dokumentech bez 

dalšího většího dopadu komentoval novinář Čestmír Klos na příkladu „udržitelného rozvoje“: 

„Je to vyprázdněný termín opakovaný v kdejakém vládním materiálu. Jako existoval svého času 
socialistický rozvoj, teď je rozvoj trvale udržitelný...Ten pojem byl od samého začátku právě 
akorát vymyšlený pro ty úředníky a jeho obsah nepřešel do něčeho pořádnějšího.“ Zdroj: 

Kouřil, V., Pelikán, V.: Rozhovor s Čestmírem Klosem, v: Sedmá generace, 2/2010, s. 47. 

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy-od/informace-o-doprave/cyklisticka-doprava-v-brne/
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy-od/informace-o-doprave/cyklisticka-doprava-v-brne/
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy-od/informace-o-doprave/cyklisticka-doprava-v-brne/
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„bude zlepšeno“. Jediným alespoň částečně závazným dokumentem je stávající 

ÚPmB, kterému byla prodloužena platnost do roku 2012, avšak již nyní je jasné, 

že z navrhovaných řešení bylo splněno minimum. Ostatní dokumenty pouze stanovují 

určité vize a představy, které mohou (ale také nemusí) být v dalším vývoji 

zohledněny. Internetové stránky města vyznívají pro-cyklisticky, ale z mého 

pohledu dobře neinformují o stávající situaci a naopak ji zakrývají. Reálná 

neúspěšnost dosahování vytyčených cílů je z textu téměř vynechána.  

 V praxi tedy není – tak často zmiňovaná podpora cyklistiky a omezování IAD 

– téměř viditelná. Jako důvody jsou uváděny problémy s výstavbou, vykupování 

pozemků a celková náročnost procesu, avšak podpora by se mohla ukázat na menších 

a finančně nenáročných prvcích (navrhovaných mimo jiné v aktuálním ÚPmB) – jako 

je nárůst počtu parkovacích míst pro kola, legální možnost průjezdu parky a pěší 

zónou či zpřístupnění některých dostatečně širokých jednosměrných ulic. Jak jsem 

již upozornila v části o ÚPmB, tak územní plánování nezpůsobuje realizaci.  

5.3.3 Rozbor politické situace 

Na rozhodnutí o realizacích jednotlivých opatření se nejvíce podílejí politici a 

úředníci jednotlivých dotčených odborů Magistrátu města Brna. Proto jsem se 

pokusila z rozhovorů s nimi a z jejich prohlášení zjistit, jaké jsou jejich 

postoje k městské cyklistice a její podpoře v Brně. Provedla jsem 

polostrukturovaný rozhovor s náměstkem pro dopravu Ladislavem Mackem a ředitelem 

odboru dopravy Vladimírem Bielkem. Vyjádření náměstka pro územní plánování 

Martina Andera jsem získala z jeho příspěvků do panelové debaty o městské 

cyklistice a z úvodního slova k Česko-dánskému semináři o cyklistické kultuře. 

Nepodařilo se mi sjednat si schůzku s primátorem města Brna Romanem Onderkou a 

ani mé dotazy, podané přes jeho internetové stránky a sekci „ptejte se“, nebyly 

zodpovězeny.  

 V této kapitole kromě prohlášení výše zmíněných osob, také zohledním 

volební programy dotčených politických stran. 
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 Na začátek uvádím vybraný citát z programového prohlášení Rady města Brna 

na volební období 2006–2010: „Urychlíme přípravu a výstavbu nových cyklostezek a 

bezpečných tras pro pohyb cyklistů ve městě. Vybudujeme nové stezky tak, aby 

vznikla síť souvislých bezpečných cyklotras. Pro  cyklisty připravíme možnosti 

průjezdu historickým centrem města. V centru vytvoříme také nová místa pro 

parkování kol. Podpoříme zavedení systému půjčování kol.“71  

  Ve volebním programu ČSSD (v současnosti nejvíce zastoupené strany v Radě města Brna) 

pro volby do Zastupitelstva města Brna v roce 2006 je podpora městské cyklistiky jasně 

deklarována těmito slovy: „Jízdní kolo není jen sportovní nářadí, ale i levný a ekologický dopravní 

prostředek, proto se okamžitě začne zásadním způsobem budovat ucelená síť cyklistických stezek v 

celém Brně, tak aby do roku 2010 bylo v Brně vybudováno nejméně 50 km nových cyklistických 

tras.“72  

 Druhou politickou stranou, která ve svém volebním programu přislíbila podporu 

cyklistiky , je Strana zelených. Zelení ve svém prohlášení zdůrazňují nutnost 

bezpečnosti při dojíždění na kole a slibují, že se zasadí o cyklotrasy do centra 

města, opravení stávajících brněnských cyklostezek a navýšení bezpečných míst 

pro parkování kol.73 

 

Náměstek primátora pro dopravu: Ladislav Macek, ČSSD 

Můj rozhovor s náměstkem Mackem trval více než hodinu a to zejména kvůli tomu, 

že jeho odpovědi na mé otázky byly zdlouhavé a málokdy zcela jasné a konkrétní. 

Překvapil mě vstřícností při domlouvání schůzky, délkou času, který mi věnoval i 

některými názory, které z jeho odpovědí vyplynuly.  

 V průběhu rozhovoru mi zopakoval své názory, které již po částech 

prezentoval v rozhovoru pro Brněnský deník74 (i ve své reakci na tento článek75) 

                         
71 Magistrát města Brna: Programové prohlášení Rady města Brna na volební období 2006–2010. 

Dostupné na http://www2.brno.cz/index.php?nav01=35&nav02=8735&nav03=4008&nav04=12759 (Staženo 
16. 3. 2010). 

72 ČSSD: Volební program do Zastupitelstva města Brna. Dostupné na http://www.cssdbrno.cz/volby-
do-zastupitelstev-2008/volebni-program-do-zastupitelstva-mesta-brna/ (Staženo 14. 3. 2010) 

73 Strana zelených: Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006–2007. Dostupné na 
http://zelenebrno.cz/Kdo-jsme/Volebni-program-brnenske-Strany-zelenych-pro-leta-2006-

2010#harmonicky-rozvoj (Staženo 14. 3. 2010). 

74 Forró, M.: Cyklopruhy v Brně: v centru příští rok, Brněnský deník 2. 10. 2009, dostupné na 
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/cyklopruhy-v-brne--v-centru-pristi-rok20091001.html 

(Staženo 3. 2. 2010). 

http://www2.brno.cz/index.php?nav01=35&nav02=8735&nav03=4008&nav04=12759
http://www.cssdbrno.cz/volby-do-zastupitelstev-2008/volebni-program-do-zastupitelstva-mesta-brna/
http://www.cssdbrno.cz/volby-do-zastupitelstev-2008/volebni-program-do-zastupitelstva-mesta-brna/
http://zelenebrno.cz/Kdo-jsme/Volebni-program-brnenske-Strany-zelenych-pro-leta-2006-2010#harmonicky-rozvoj
http://zelenebrno.cz/Kdo-jsme/Volebni-program-brnenske-Strany-zelenych-pro-leta-2006-2010#harmonicky-rozvoj
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/cyklopruhy-v-brne--v-centru-pristi-rok20091001.html
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a také na stránkách města76. Většinou použil i velice podobná slovní spojení.  

 Cyklistiku vnímá jako jednu z forem dopravy ve městě, avšak město Brno 

podle Macka nemá pro cyklistiku dobré předpoklady. Připadá mu nevhodné srovnávat 

Brno s jinými městy, protože Brno má svá specifika. Co se týká vyznačení nových 

cyklopruhů, tak je pro, ale jen tam, kde je na to místo. Dalším ze 

zveřejňovaných názorů je průjezd cyklistů pěší zónou a problematika obousměrného 

průjezdu jednosměrných ulic. Podle Macka je pěší zóna pouze pro pěší a cyklisté 

tam – stejně jako auta – nemají co dělat. V jednosměrných ulicích vidí jako 

problém parkování bydlících. 

 Myslím, že jeho aktivitu výrazně ovlivňuje jeho poměrně kontroverzní názor 

na bezpečnost cyklistiky v Brně:  

 „Já jezdím na kole a jezdím na kole po Brně. Nepřipadám si, že by to bylo 
pro mě nebezpečné, když jedu normálně po vozovce a není tam zrovna vyznačený 
nějaký samostatný pruh pro cyklisty. Slýchávám, že doprava na kole je po Brně 
nebezpečná, ale to já si nemyslím. Stejné nebezpečí můžeme zaznamenávat při tom, 
když člověk jde po chodníku nebo jede autem.“ 
   

 Také si nemyslí, že by cyklistika dostala do ulic více lidí a dodala městu 

přátelštější a lidštější rozměr. Dále se nedomnívá, že by byla nějaká úměra mezi 

úrovní rozvinutosti cyklistické infrastruktury a počtem lidí, využívající kolo 

jako dopravní prostředek. Hlavní problémy při budování infrastruktury v Brně 

vidí v byrokratickém koloběhu schvalování a dále v mechanických překážkách jako 

je šířka ulic, řešení kanalizace a sloupy na chodnících. 

 K omezování IAD se nestaví pozitivně, protože lidé si to prý nepřejí a 

veřejnost tyto trendy nepřijímá. Na otázku týkající se deklarované podpory 

cyklistické dopravy ve Strategii města Brna odpověděl: „Můžete dělat strategií 

kolik chcete – pokud to veřejnost nepřijme, že to tak chce.“ Průzkumy na toto 

téma dle jeho názoru není potřeba dělat, protože i když lidé odpoví, že jsou pro 

podporu cyklistické dopravy, tak ve výsledku si budou stěžovat, že kvůli 

                                                                                  
75 Macek, L.: Cyklopruhy v Brně. Dostupné na http://www.ladislavmacek.cz/cyklopruhy-v-brn.phtml 

(Staženo 3. 2. 2010). 

76 Macek, L.: Síť cyklostezek se rozroste. Dostupné na 
http://www2.brno.cz/index.php?nav01=7816&nav02=17388&nav03=17401 (Staženo 3. 2. 2010). 

http://www.ladislavmacek.cz/cyklopruhy-v-brn.phtml
http://www2.brno.cz/index.php?nav01=7816&nav02=17388&nav03=17401
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cyklopruhům nemají kde zaparkovat. Nesouhlasí s názorem, že by v Brně byly 

hájeny více zájmy motoristů než zájmy nemotorové dopravy. Velkým problémem v 

České republice celkově je podle něj tolerance mezi lidmi a nedodržování 

pravidel (například při parkování). Avšak – jak sám řekl – není přítelem 

kampaní, které by se společenské uvědomění pokoušely změnit. 

 Z mého vlastního pozorování vyplývá, že Macek nemá o alternativní způsoby 

dopravy a nové řešení využívání uličního prostoru zájem. Nezúčastnil se ani 

jedné z konferencí, která se na toto téma v posledním roce v Brně konaly, 

neorientuje se v plánovaných změnách v cyklistické legislativě, neúčastní se 

jednání o Generelu cyklistické dopravě v Brně a nebyl mi ani schopen říct z jaké 

iniciativy byl tento Generel zadán. 

 

Náměstek primátora pro rozvoj: Mgr. Martin Ander, Strana zelených 

Jediný „zelený“ náměstek primátora města Brna Martin Ander se k městské 

cyklistice již dlouhodobě pozitivně vyjadřuje. Ze strany cyklistické veřejnosti 

mu však bývá vytýkána malá aktivita a pravdou je, že za dobu jeho působení, 

mnoho změn v Brně neproběhlo. Z jeho iniciativy byly nainstalovány například 

stojany na náměstí Svobody, ale vzhledem k tomu, že se nacházejí v pěší zóně, 

kam je po většinu dne vjezd cyklistům zakázán, tak nejsou moc využívány. Sám 

Ander je považuje za „trojské koně“ v boji za zprůjezdnění pěší zóny pro 

cyklisty. Ve sporu o zprůjezdnění pěší zóny se přiklání k částečné verzi, kdy by 

skrz pěší zónu vedly minimálně dvě trasy spojující Šilingrovo náměstí s 

Malinovského náměstím a Moravské náměstí s nádražím. 

 Martin Ander se pokouší podpořit diskusi o městské cyklistice v Brně. 

Letos například převzal záštitu nad Česko-dánským seminářem „Ve městě na kole a 

pěšky“, zúčastnil se panelové diskuse po filmu Auto-mat a chystá se přidat k 

jarní cyklojízdě Brnem a zároveň ji zahájit.  

 V již zmiňované panelové debatě Ander zdůrazňoval potřebu bezpečnosti a 

nastínil problematiku automobilistické lobby v Brně.  

„Já tu přesilovku vidím na kdejakých jednáních, ať už je to na magistrátě o 
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cyklostezkách nebo jinde. Například na jednáních výboru pro bezpečnost se 
dovídám, že i některým zastupitelům vadí to, že na Hlinkách – kde jsou 
namalovány cyklopruhy – se musí podívat, jestli tam náhodou nejede cyklista. A 
takových situací, kdy je jednoznačně prosazována přednost aut, je mnoho.“77  

  

 V debatě bylo také prodiskutováno téma občanské angažovanosti. Ander k 

tomu řekl: „Bez toho, že veřejnost začne otravovat ty politiky, kteří to mají na 

starosti, to nepůjde.“78 K problematice parkování v centru vyslovil pochybnost o 

efektivitě kroků odboru dopravy, které by měly vést k realizaci projektu 

parkovacích zón pro rezidenty. Dle Andera je v současnosti snaha vytěsnit auta 

z centra, nutností je ale výrazná finanční motivace a fungující systém P+R (park 

and ride). 

 Ander je „zeleným“ politikem a podporuje alternativní druhy dopravy, ale 

své názory zatím v Brně nedokázal prosadit. Nutno připomenout, že jeho resortem 

je územní plánování a ne přímo doprava. 

 

Vedoucí odboru dopravy: Ing. Vladimír Bielko 

Rozhovor s vedoucím odboru dopravy Bielkem trval přibližně půl hodiny. Na mé 

otázky odpovídal jasně a vstřícně. K dosavadnímu vývoji v budování cyklistické 

infrastruktury řekl: „ V minulosti se opravdu téměř nic nedělo, jen se 

realizovaly velké investice“79. Například nedávno dostavený úsek cyklostezky 

Křenová–Cejl stál 11 milionů korun. Pozitivně hodnotí nový systém (viz. 

Generel), který by měl s minimem nákladů a v co nejkratší době vyzískat prostor 

pro cyklisty. Současný stav považuje za velice špatný. Zejména problematické 

vidí vzájemné nerespektování řidičů a cyklistů a dále to, že řidiči často 

nedodržují dopravní předpisy. Bielko odhaduje, že když se vytvoří prostor pro 

cyklisty, tak mnoho lidí si uvědomí, že kolo je často rychlejší než auto a začne 

ho používat. Ke zprůjezdnění pěší zóny se nestaví tak radikálně jako Macek, ale 

přesto je spíše proti. Zatím si to nedokáže představit kvůli malé toleranci a 

                         
77 Martin Ander, náměstek primátora města Brna, panelová debata o cyklistické dopravě v Brně na 

festivalu Jeden Svět, 29. 3. 2010. 

78 Tatéž. 

79 Vladimír Bielko, vedoucí odboru dopravy, Brno 29. 3. 2010. 
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špatnému chování lidí, avšak nechá se překvapit, s jakým návrhem přijde konečné 

řešení Generelu. Co se týká změn dopravního chování občanů pomocí informačních 

kampaní, tak je jim nakloněn a odbor dopravy ve spolupráci s Adolfem Jebavým 

(zpracovatel Generelu cyklistické dopravy) již připravuje první letákovou 

kampaň, která by měla zviditelnit dopravní předpisy, které se týkají cyklistů. 

 Bielko také nejeví větší zájem o nové, pro Brno revoluční, dopravní vize, 

ale byl to on kdo inicioval a získal finance pro právě zpracovávaný Generel 

cyklistické dopravy, který by mohl „revoluční“ změny nastartovat. 

5.3.4 Shrnutí – rozbor politické situace 

Na otázku „existuje-li podpora cyklistické dopravy v Brně od vedení města“ se v 

současné situaci dá odpovědět víceméně kladně. Stále však ve vedení města chybí 

člověk, který by městskou cyklistiku opravdu důrazně prosazoval a zároveň o tom 

dokázal přesvědčit i ostatní zastupitele. V současnosti se veškeré sliby a přání 

upínají k připravovanému Generelu cyklistické dopravy, který by měl přivést do 

Brna nové a celostní řešení. Jak dopadne jeho závěrečné projednávání je zatím 

velkým otazníkem a tato práce již tento výsledek nebude moci reflektovat.  

 Z mých rozhovorů a pozorování vyplývá, že vedení města zodpovědné za 

dopravu reflektuje současnou debatu o městské cyklistice. Avšak například 

přístup náměstka Macka není pro rozvoj cyklistické dopravy nejpříznivější. 

Podání jeho názorů vylučuje diskusi o jednotlivých problémech. Sám sice kolo 

občas používá pro dojíždění z Kohoutovic do centra (kde část cesty může využít 

jeden z mála cyklopruhů), ale přesto si nemyslí, že je Brno pro cyklistickou 

dopravu vhodné. To se pravděpodobně promítá do jeho nasazení a zájmu o věc. 

Například se v poslední době nezúčastnil žádného ze seminářů a konferencí na 

téma alternativních způsobů dopravy (stejně jako Bielko). Kromě Andera tedy 

nelze pozorovat hlubší zájem o nová ekologičtější řešení dopravní situace, ale 

přesto se nedá říci, že by zájem ostatních byl nulový. Domnívám se však, že 

neinformovanost náměstka Macka o nových řešení a jeho názory na městskou 

cyklistiku byly prozatím jednou z výrazných brzd při prosazování pro-
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cyklistických řešení. 

5.4 Občanské iniciativy80 

V Brně v letech po „Sametové revoluci“ vznikla dvě sdružení zaměřená přímo na 

podporu cyklodopravy a to „Bicybo“ a „Brno na kole“ a několik neziskových 

organizací (Hnutí Duha, Děti Země, Nesehnutí) vedlo kampaně s tímto cílem. V 

průběhu let v Brně pro-cyklistické hnutí působilo s různou intenzitou, ale každý 

rok (od roku 1993) se uspořádaly minimálně dvě tradiční cyklojízdy za spolupráce 

právě aktivních sdružení či kampaní. 

 

Bicybo 

Na úplném počátku v lednu roku 1990 vzniklo iniciativou jednoho z prvních 

zaměstnanců Ekocentra Jiřího Jedličky Bicybo (Bicyklové Brno) jako jeden z klubů 

brněnského Ekocentra. Inspirací brněnským cyklistům byla bratislavská iniciativa 

Bicyba (Bicyklová Bratislava), která je aktivní dodnes. První cyklojízdu Bicybo 

uspořádalo již v dubnu 1990 a na jejich pořádání se částečně podílí dodnes. Od 

roku 1993 se pořádaly i podzimní cyklojízdy na Den bez aut a to v prvních letech 

oficiálně pod záštitou Dětí Země. Kromě pořádání jarních cyklojízd Bicybo 

vytvořilo osvětovou brožuru o městské cyklistice (1992) a zabývalo vytvářením 

cyklistické mapy Brna. Ta však nikdy nebyla dokončena a vytištěna. V roce 1993 

se Bicybo kvůli finančním problémům Ekocentra osamostatnilo. Bicybo vydávalo 

tisková prohlášení, organizovalo petice, komentovalo plánované cyklistické 

stavby (např. přestavba ulice Hlinky) či připomínkovalo změny zákona o provozu 

na pozemních komunikací. Problémem podle Jedličky po celou dobu působení bylo, 

že se téměř nikomu z členů nechtělo do komunikace s úřady a když už se pro tento 

krok rozhodli, tak brzy ztratili motivaci v činnosti pokračovat a to kvůli 

negativnímu přístupu magistrátu a pomalým posunům vpřed. 

 Dnes se aktivity Bicyba zúžily na udržování internetových stránek a pomoc 

s pořádáním cyklojízd. Aktivní členové se začlenili do občanského sdružení Brno 

                         
80 Následující text vznikl zejména z rozhovorů s Jiřím Jedličkou, zakladatelem Bicyba (Brno 4. 

2. 2010) a Milošem Hotařem, vedoucí osoba kampaně Po Brně na kole bezpečně (Brno 1. 3. 2010). 
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na kole. 

 

Po Brně na kole bezpečně 

V roce 2006 přebral iniciativu od Bicyba Miloš Hotař, který založil 

aktivistickou kampaň s názvem „Po Brně na kole bezpečně“ pod místní skupinou 

Hnutí Duha Brno. S přibližně deseti dalšími nadšenci (většinou studenty) 

převzali pořádání cyklojízd a zvedli jejich průměrný počet návštěvníků na 

dvojnásobek. Také sepsali petici na podporu cyklodopravy, pod kterou během 

několika měsíců získali podpisy 8 490 lidí. Ta byla následně předána primátorovi 

města Brna a to v termínu krátce před komunálními volbami v roce 2006. 

Následovalo oslovení hlavních kandidátů politických stran s dotazem, co udělají 

pro cyklodopravu v případě, že budou zvoleni. Dotazníky byly následně zveřejněny 

v médiích a je možné, že pomohly rozhodnout o úspěchu strany Zelených v 

komunálních volbách. 

 Podle Miloše Hotaře bylo hlavní aktivitou kampaně komunikace s medii: 

„V čase našich aktivit se o cyklodopravě v Brně v médiích hodně psalo. Během 

sezóny se dá říci, že to byl v průměru jeden článek, reportáž či televizní 

rozhovor týdně. S myšlenkou, že téma, o kterém se nemluví je mrtvé, jsme 

vydávali tiskové zprávy a hlavně dělali akce pro novináře, jejichž zájem o toto 

téma pak nebyl jen na Den Země a Den bez aut, ale i po celou sezónu.“  

 Kampaň skončila odchodem Miloše Hotaře z Brna. Z dnešního pohledu se dá 

říci, že to bylo zatím nejaktivističtějším obdobím brněnských občanských 

iniciativ podporujících cyklodopravu. 

 

Brno na kole 

Nástupci kampaně Po Brně na kole bezpečně bylo v roce 2009 založeno občanské 

sdružení Brno na kole, které se více či méně úspěšně pokusilo navázat na její 

aktivity. Kvůli nedostatku času členů (většinou pracující lidé s rodinami) se 

vytratila intenzita akcí i výraznější kontakt s medii. Hotař k tomu řekl:„Je to 

škoda, neb díky politickému nastavení Magistrátu města Brna, by byla situace 
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mnohem snazší, než v začátcích kampaně Po Brně na kole bezpečně, kdy náměstkem 

primátora byl člověk vlastnící autosalón, takže z jeho strany nemohla býti o 

podpoře cyklodopravy ani řeč.“ Také podle Jedličky se přístup magistrátu k 

podpoře městské cyklistiky vyvíjí. „V časných porevolučních letech nebyl čas ani 

peníze to řešit, avšak alternativní způsoby dopravy měly jistou podporu. To se 

však časem proměnilo a nastala doba, kdy oficiální stanovisko města bylo, že 

cyklistika do města nepatří. Dnes je cítit tlak, že by se pro městskou 

cyklistiku mělo něco udělat a to považuji za veliký pokrok.“ 

 Aktivity o.s. Brno na kole v současnosti díky příchodu nových lidí 

nabírají na síle. Byla vytvořena mapa poptávaných cyklotras v Brně, která bude 

zařazena do připravovaného Generelu cyklistické dopravy a byl vytvořen dokument 

Bariéry pro cyklistickou dopravu. Připravuje se spuštění kampaně „Kudy 

jezdíš?!“, která má za cíl vytvořit s pomocí veřejnosti neoficiální 

cyklistickou mapu města Brna a chystá se ve spolupráci s obchodem „Cyklistické 

speciality“ první svépomocná dílna. Sdružení se také pustilo do přímého 

oslovování odpovědných lidí na Magistrátě města Brna. Jak řekl Vít Moštěk: 

„Město Brno již dlouhodobě postupuje způsobem: „kdo nic nedělá nic nezkazí“. 

Hlavní problém nastartování rozvoje cyklistické dopravy v Brně není technický, 

ale lidský.“81 

                         
81 Moštěk, V., člen o.s. Brno na kole, panelová debata o cyklodopravě v Brně na festivalu Jeden 

Svět, 29. 3. 2010. 
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6 Podpora městské cyklistiky ve Štýrském Hradci 
Štýrský Hradec je druhým největším rakouským městem a hlavním městem spolkové 

země Štýrsko. Z jeho rozlohy 130 km2 je 40 % zeleně. Nachází se v údolí řeky Mur 

a jeho terén by se dal označit za lehce kopcovitý. Má 287 000 obyvatel a 

významný podíl studentů. Na šesti univerzitách zde studuje více než 45 000 

vysokoškoláků. Městská cyklistika zde má již dlouholetou podporu a stala se 

běžnou součástí života města. 

6.1 Historie 

Historie jízdních kol ve Štýrském Hradci sahá už do počátku 19. století, kdy se 

zde usadil tehdy významný výrobce kol Johann Puch se svým závodem. První 

iniciativa na podporu městské cyklistiky vznikla v roce 1978, kdy skupina 

aktivistů („pestrá směs lidí, kteří se zabývají plánováním města, dopravy; 

studentů, zaměstnanců a městských povalečů“82) přišla za radou pro dopravní 

politiku s nápadem představit kolo jako metaforu pro jinou dopravní politiku, 

která by méně upřednostňovala automobily. V roce 1979 pak byla touto skupinou, 

která se pojmenovala AVG-alternativní doprava Štýrský Hradec (dále AVG), 

uspořádána první velká demonstrace v podobě cyklojízdy a oslavy v městském 

parku. Nadšeni úspěchem pak v pořádání akcí pokračovali. Dopravní odborníci 

města zareagovali vytvořením návrhu cest pro kola. V roce 1980 byl návrh stále 

jen na papíře a tak AVG uspořádala další demonstraci, jejímž hlavním požadavkem 

bylo vytvoření základní sítě. Následovala noční akce „nebyrokratické stavby 

cyklistický tras“ – tedy tajné namalovaní cyklistické trasy v městském parku a 

den na to její slavnostní otevření. Po této akci bylo na členy AVG podáno 

trestní oznámení, ale nakonec se s městem domluvili a dokonce byli zařazeni do 

pracovní skupiny pro plánování cyklistické infrastruktury. Všechny první 

vstřícné kroky města byly navázány na osobnost Ericha Edeggera, který byl radním 

pro plánováním města a zároveň cyklista. Tomu se ve spolupráci s dopravním 

                         
82 Wehap, W.: Radlerleben. Graz : Leykam, 2009, s. 50. (Pro tuto práci přeložila Jana Koneková.) 
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projektantem Gerdem Sammerem podařilo změnit paradigma dopravní politiky od 

„autům spravedlivého města“ k „lidem spravedlivému městu“.83 Tak se začalo o 

městské cyklistice a jejich potřebách víc mluvit a v roce 1980 se rada města 

Štýrský Hradec rozhodla iniciovat ambiciozní plán husté sítě cyklotras o délce 

190 km. 

  V roce 1992 bylo pro cyklisty obousměrně zprůjezdněno přibližně 60 

jednosměrných ulic a na 2/3 silnic byla snížena maximální povolená rychlost na 

30 km/h. Rychlost 50 km/h zůstala povolena jen na hlavních tazích. Tomuto kroku 

předcházela několika měsíční kampaň, která měla za úkol upozornit motoristy, 

jaké je potenciální nebezpečí při srážce auta s chodcem či cyklistou při 

rychlosti 50 km/h a zároveň, jak malá ztráta času snížením rychlosti na 30 km/h 

vznikne. Omezení bylo zavedeno se začátkem školního roku, který byl dobrou 

příležitostí pro zdůraznění bezpečnostních rizik.84 

 Tyto první roky byly, co se cyklistických opatření týkalo, nejdynamičtější 

a jsou dnes označovány za „Edeggerovu epochu“. Edegger tenkrát svými odvážnými 

rozhodnutími postavil základy pro životní kvalitu ve Štýrském Hradci.85 

 

 V roce 1999 Štýrský Hradec (společně se slovinským Mariborem) pořádal 

světově respektovanou mezinárodní konferenci o cyklistickém plánování 

„Velocity“. Bývá zvykem, že se tato konference koná ve městech, které si to 

„zaslouží“ rozvinutostí cyklistické infrastruktury a způsobem podpory 

cyklistiky. Z této konference vznikl dokument „Pojďme jezdit na kole pro 

udržitelnější svět!“ s desetibodovým akčním programem pro podporu městské 

cyklistiky86. Jedním z dopadů, které mělo pořádání „Velocity“ na Štýrský Hradec, 

bylo zřízení postu městského cyklokoordinátora. 

                         
83 Wehap, W.: Radlerleben. Graz: Leykam, 2009, s. 50–56. 
84 Dekoster, J., Schoellaert, U.: Cyklistika pro města. Praha: MŽP 2002. Dostupné na 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_etm_ETM_EDBA_2007/$FILE/Cyklistika-2006.pdf 

(Staženo 6. 11. 2010). 

85 Wehap, W.: Radlerleben. Graz: Leykam, 2009, s. 56. (Pro tuto práci přeložila Jana Koneková.) 
86 Let's Bike for a More Sustainable World!,The ten point pedalling action program, Graz 1999. 

Dostupné na http://kamen.uni-mb.si/velo-city99/docs-velo-city99/lbikeen.pdf (Staženo 1. 4. 

2010). 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_etm_ETM_EDBA_2007/$FILE/Cyklistika-2006.pdf
http://kamen.uni-mb.si/velo-city99/docs-velo-city99/lbikeen.pdf


53 

6.2 Současnost 

6.2.1 Cyklistická infrastruktura a problematika individuální automobilové dopravy 

Cyklistická doprava má ve Štýrském Hradci 16% podíl na dopravě a tím je spolu se 

Salcburkem na prvním místě v používání kola v celém Rakousku. Podle místního 

cyklokoordinátora Helmuta Spinky jsou výraznou skupinou využívající kolo 

studenti zdejších univerzit a zároveň je běžné potkat na kole univerzitní 

profesory a členy městské vlády.87 

 Z plánu z roku 1980 bylo zrealizováno přibližně 120 km cyklistických tras. 

Nejoblíbenější je cyklostezka Murradveg, která vede okolo řeky Mur skrz Štýrský 

Hradec celým Štýrskem.88 „Mnoho ulic v Štýrském Hradci má dobře značené 

cyklistické trasy a to zejména v centru a v bohatších čtvrtích. Chudší čtvrtě je 

mají stále výrazně méně kvalitní. Jednosměrné ulice jsou stále od roku 1992 

zprůjezdněny v obou směrech, ale v zimě, kdy jsou přidané pruhy na silnici 

zapadané, je to trochu nebezpečné, protože to řidiči aut přestávají 

akceptovat.“89 Důležitým místem pro cyklistiku v Štýrském Hradci je Centrum 

mobility (Mobil Zentral), které je umístěné u hlavního nádraží a nabízí 

parkovací místa pro téměř 300 kol, půjčovnu městských kol a veškeré potřebné 

informace o dopravě po městě i celém Štýrsku. V centru města je omezení pro 

cyklisty pouze na ulici Herrengasse (mezi 8.00 a 20.00), která a Sporgasse, 

která je v některých úsecích příliš úzká . Jinak je vjezd povolen a podstatná 

část ulic je řešena pro cyklistickou dopravu. 

 V současnosti město opravuje stávající cyklotrasy a plánuje nové 

cyklistické stezky okolo menších vodních toků. Problémem je zejména vykupování 

soukromých pozemků.90  Štýrský Hradec také řeší problémy s vysokým procentem IAD. 

Od roku 1990 se navýšila o 73 %91 a v současnosti tvoří 45 % dopravní práce (viz. 

                         
87 Helmut Spinka, cyklokoordinátor pro Štýrský Hradec, osobní korespondence, duben 2010. 

88 Stadt Graz: Graz by bicycle. Dostupné na http://www.graz.at/cms/ziel/607290/EN/ (Staženo 21. 
4. 2010) 

89 Philip Ohnewaine, obyvatel Štýrského Hradce, osobní sdělení, 15. 2. 2010. 

90 Helmut Spinka, cyklokoordinátor pro Štýrský Hradec, osobní korespondence, duben 2010. 

91 Rücker, L.: Weniger ist mehr - Autopolitik muss sich ändern, 4. 11. 2007. Dostupné na 

http://www.graz.at/cms/ziel/607290/EN/
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Graf č. 2). Kromě podpory cyklistiky se Štýrský Hradec snaží snížit toto 

procento podporou městské hromadné dopravy a to v současnosti konkrétně 

výstavbou nových stanic vlaků ( S-Bahn Stations) a výstavbou nových tramvajových 

linek. Také jsou právě v jednání (pro rok 2011) restrikční opatření pro stará 

dieselová auta, která způsobují větší znečištění ovzduší. 

 

 

Graf č. 2: Štýrský Hradec – modal split92 

6.2.2 Politická podpora a programy 

Zájem veřejnosti o „zelenou politiku“ se ve Štýrském Hradci projevil při 

volbách v roce 2008, kdy rakouská Strana Zelených získala téměř 15 % a do pozice 

první náměstkyně primátora byla jmenována Lisa Rücker, která je sama aktivní 

cyklistikou.  

 Ukazuje se i zájem univerzit o témata udržitelnosti. Čtyři univerzity ve 

Štýrském Hradci jsou zapojeny do společného programu „Sustainability 4U“, který 

uvádí přednáškový cyklus o udržitelnosti. V rámci tohoto projektu byl proveden 

průzkum s názvem „Uni_mobil 4U –  čtyři univerzity ve Štýrském Hradci na cestě k 

udržitelné mobilitě“ o využívání alternativních dopravních prostředků na 

univerzitách. 

 Město pořádá propagační akci pro cyklisty každé září při příležitosti 

                                                                                  
http://www.lisaruecker.at/blog_lisa/category/verkehr (Staženo 1. 3. 2010) 

92 ECOMM Graz 2010: Mobility in Graz. Dostupné na 
http://www.ecomm2010.eu/index.phtml?Main_ID=2280&ID1=2341&id=2341 (Staženo 1. 4. 2010) 

http://www.lisaruecker.at/blog_lisa/category/verkehr
http://www.ecomm2010.eu/index.phtml?Main_ID=2280&ID1=2341&id=2341
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Evropského dne bez aut a celoročně se zaměřuje na dopravně cyklistické vzdělání 

školních a předškolních dětí. Štýrská vláda zavedla finanční podporu při nákupu 

elektrických dopravních prostředků, tedy elektrických kol, ale i automobilů. 

 

Programy pro celé Rakousko: 

 

Program Klima Aktiv Mobile (2010) 

Klima Aktiv Mobile je rakouský akční program pro řízení dopravy směrem k redukci 

emisí CO2 a propagaci environmentálně přátelské a energeticky efektivní dopravě. 

 Mimo jiné se tento program zaměří na cyklistiku a „čisté“ dopravní 

prostředky pomocí kampaní pro zvýšení informovanosti medií a občanů o výhodách 

environmentálně přátelských způsobů dopravy. 

 

Masterplan Radfahren (2006) 

Masterplan Radfahren je komplexní strategie rakouského ministerstva dopravy na 

podporu cyklistiky (zejména každodenního dojíždění). Strategie navrhuje 

specifická opatření pro budování infrastruktury i pro propagaci a osvětu. Cílem 

je navýšení podílu cyklodopravy ve všech provinciích na minimálně 10 % do deseti 

let. V současné době je průměr pro celé Rakousko 5 % z celkové dopravní práce. 

Strategie zdůrazňuje spolupráci spolkové vlády, jednotlivých států, obcí s 

dalšími klíčovými faktory jako jsou podnikatelé, dopravní společnosti a 

neziskové organizace. 

6.3 Občanské iniciativy 

Argus 

Argus je sdružení pro čistou mobilitu, které bylo založeno v roce 1979. Těžiště 

činnosti bylo a stále je především ve Vídni, ale v roce 1992 se začalo 

rozšiřovat po celém Rakousku. Dnes je Argus pro úřady, politiky i média 

uznávaným odborníkem v poradenství, které se týká udržitelné mobility a zejména 

cyklistiky. 
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 V roce 1998 se osamostatnila štýrská skupina a přejmenovala se na Argus 

Štýrsko. Štýrskému Argusu se v roce 2000 podařilo dosáhnout zřízení  

cyklistického fóra (Radforum) jako poradního orgánu městské politiky a v roce 

2002 získat místo pro zaměstnance zabývajícího se cyklistikou ve vedení města.  

 Ke zlepšení bezpečnosti a image cyklistiky Argus pořádá akce jako je 

„Radlicht“ zaměřené na cyklistické osvětlení, „Radcheck“ zaměřené na opravy 

kol nebo vzdělávací akce „Cyklistika s dětmi“. Argus Štýrsko také podporuje 

turistickou a volnočasovou cyklistiku, která se koncentruje v programu výletů a 

menších vyjížděk.   

 Argus dále vytváří různé pro-cyklistické studie. Například ve studii 

nákupního chování, která má zvýraznit potenciál využívání kola Argus zjistil, že 

pouze 6 % nákupů vykonaných autem bylo natolik objemných, že bylo využití auta 

nezbytné.93 

 

Bicycle 

„Bicycle“ je sociální projekt, který zaměstnává hendikepované lidi a tím 

napomáhá jejich sociální integraci. „Bicycle“ ve svých obchodech prodává nová i 

použitá kola a dále pořádá workshopy zaměřené na opravu kol a veřejné bazary 

kol. 

 

Fahrradkueche 

„Fahrradkueche“ v překladu znamená „cyklistická kuchyně“ a jedná se o dílnu 

založenou na principu DIY (Do It Yourself = udělej si sám). Dílna je otevřená 

každý čtvrtek odpoledne a kdokoliv si v ním může opravit své kolo. K dispozici 

je veškeré potřebné nářadí a základní staré i nové náhradní díly, za které se 

platí příspěvek (staré podle vlastního posouzení, nové podle cen na internetu). 

V otvírací době jsou zde přítomni dobrovolníci, kteří případně mohou s opravou 

poradit a pomoci. Tato dílna je ve Štýrském Hradci zřejmě celkem oblíbená. 

                         
93 ARGUS Die Radlobby. Dostupné na http://graz.radln.net/ (Staženo 1. 3. 2010) 

http://graz.radln.net/
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„Fahrradkueche mám opravdu rád. Je to špinavé, je to chaotické, celková kvalita 

není excelentní, ale je to opravdu krásný projekt. Mnoho lidí to využívá a 

všichni si tam navzájem pomáhají.“94

                         
94 Philip Ohnewaine, obyvatel Štýrského Hradce, osobní sdělení, 15.2. 2010. 
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7 Srovnání Brno – Štýrský Hradec 

Cílem této práce je zjistit míru podpory městské cyklistiky v ČR a za pomoci srovnání s městem 

Štýrský Hradec popsat současnou situaci v Brně. Srovnávání měst je vždy poněkud komplikovaná 

záležitost a je třeba brát na zřetel mnoho faktorů. Štýrský Hradec jsem vybrala kvůli jeho 

geografické poloze (cca 350 km od Brna), srovnatelné rozloze (druhé největší rakouské město), 

podobné kompaktnosti centra města, podobnému počtu obyvatel a faktu, že se také jedná o 

„univerzitní“ město. V porovnání s Brnem je Štýrský Hradec méně kopcovitý. 

 Štýrský Hradec má oproti Brnu menší rozlohu a méně obyvatel, avšak hustota osídlení se liší 

jen o 260 osob na km2. Přesto jsem pro relevantní srovnání současné situace vzala úvahu tyto 

odlišnosti a provedla výpočty, které ukazují počet metrů cyklotras na 1 km2 a dále na kolik obyvatel 

připadá jeden metr cyklotrasy (viz údaje v tabulce č. 3). Tyto výpočty, stejně jako porovnání 

procentuálního zastoupení cyklistické dopravy ve městě ukázaly, že Štýrský Hradec má 5-6 krát 

více cyklotras než Brno a úměrně tomu je kolo 5-6 krát více využíváno jako dopravní prostředek. 

Pro dokreslení situace jsou v  přílohách této práce cyklistické mapy obou měst. V dalším textu se 

pokusím nastínit historický podklad tohoto rozdílu a současné trendy v této oblasti. 

 

Tabulka č. 2: Srovnání Brno95 – Štýrský Hradec96 

 

7.1  Historie  

 Problematika městské cyklistiky se začala v Evropě více řešit až v druhé polovině 20. století 

s výrazným nárůstem automobilové dopravy, která sebou přinášela mnohá negativa a krom jiného 

začala zabírat neúměrně více prostoru a tím vytlačovat jiné formy dopravy.  

                         
95 Magistrát města Brna: Informace a zajímavosti o městě Brně. Dostupné na 

http://www.brno.cz/turista-volny-cas/informace-a-zajimavosti-o-meste/ (Staženo 23. 4. 2010) 

96 Stadt Graz: Graz in numbers. Dostupné na http://www.graz.at/cms/beitrag/10045133/606066/ 

(Staženo 23. 4. 2010) 

Brno Štýrský Hradec

rozloha

počet obyvatel 400000 260000

hustota osídlení

délka cyklotras 35km 120km

cyklistická doprava 2,80% 16,00%

počet os.na 1m cyklotras 11,4 osob/m 2,2 osob/m

230km2 130km2

1740 os./km2 2000 os./km2

počet m cyklotras na 1km2 152 m/km2 923 m/km2

http://www.brno.cz/turista-volny-cas/informace-a-zajimavosti-o-meste/
http://www.graz.at/cms/beitrag/10045133/606066/
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 Ve Štýrském Hradci iniciativy za lepší podmínky pro cyklisty začaly v roce 1978 a v 

následujících 15-ti letech došlo k mnoha opravdu významným změnám (výstavba cyklotras, 

zavedení tempa 30 a obousměrné zprůjezdnění jednosměrných ulic). V těchto letech byl vybudován 

základ dnešní rozvinuté cyklistické infrastruktury. Poměrně dynamický rozvoj a aktivita v prvních 

letech byla spojena s konkrétními lidmi ve vedení města, kteří se rozhodli změnit dopravní situaci a 

také to z velké části dokázali. O vůli v tehdejších letech svědčí zapojení odborné veřejnosti i 

aktivistů do procesu plánování. 

 První iniciativy v Brně se objevily až po roce 1989. V době komunistického režimu se o 

podpoře městské cyklistiky téměř nemluvilo a občanský aktivismus nebyl režimem akceptovaný. V 

80. letech se zde na úrovni občanského aktivismu řešili spíše otázky demokracie a svobody slova. 

Tímto se v Brně začátek podpory městské cyklistiky posunul o více jak deset let, protože v čerstvě 

porevolučních letech bylo třeba řešit ustálení nového politického systému a celkové státní změny a 

také nebyl dostatek financí na tak „okrajové“ záležitosti, jako je městská cyklistika. S výstavbou se 

zde začalo až v roce 1993. V dalších patnácti letech však nedošlo ke změně v dopravním systému 

tak jako ve Štýrském Hradci. Naopak v oblasti městské cyklistiky nedošlo k téměř žádné změně. 

Přestože se městská cyklistika dostala do městského plánování i do rétoriky plánovacích dokumentů 

a volebních programů politických  stran, tak v praxi nebyla učiněna téměř žádná opatření a výstavba 

cyklistických tras se soustředila do spíše rekreačních cyklostezek okolo řek. Ve vedení města se 

během těchto let neobjevila výrazná osobnost, která by se zasadila o rozvinutí cyklistické 

infrastruktury. Naopak se zde usídlil názor, že Brno není vhodné pro městskou cyklistiku. 

7.2 Současnost 

 V současné době už je Štýrský Hradec tak daleko, že jeho obyvatelé rozlišují mezi lepšími a 

horšími cyklotrasami. V Brně se zatím spíše rozlišuje mezi existujícími a neexistujícími 

cyklotrasami. V centru Štýrského Hradce je cyklistická doprava omezena pouze na dvou ulicích pro 

pěší. V Brně je zakázán vjezd do celé pěší zóny (mezi 9.00 a 17.00) a blízké okolí pěší zóny je 

protkáno sítí jednosměrných ulic, které také tvoří určitou bariéru pro cyklistickou dopravu. 

 Štýrský Hradec má svého cyklokoordinátora a cyklistické plánování probíhá ve spolupráci s 

nevládním sektorem.  Do podpory cyklodopravy je zde zapojeno školství od školek po univerzity. 

Existuje zde velká půjčovna městských kol a Štýrsko plošně finančně podporuje nákup elektrokol. 

Neziskové organizace zde řeší hlavně propagaci cyklistiky na veřejnosti, bezpečnostní osvětu a 

dílny na opravy kol. V Brně je prozatím hlavním cílem přesvědčit vedení i obyvatele města o 

potenciálu cyklistické dopravy. 

 V Brně se trochu zlepšilo politické klima příchodem náměstka Martina Andera ze Strany 
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zelených. Po čtyřech letech jeho působení se ale ukázalo, že jeho pravomoce pro výraznější pro-

cyklistické změny nestačí a stále se v této sféře projevuje více vliv náměstka pro dopravu Ladislava 

Macka, který sice údajně podporuje vyznačení cyklopruhů, ale Brno nepovažuje za město vhodné 

pro cyklodopravu a nepředpokládá její nárůst. V Brně jsou stále kromě neexistence sítě cyklotras 

také velké bariéry pro cyklisty v podobě neprůjezdné pěší zóny v centru města (mezi mezi 9.00–

17.00) a mnoha jednosměrných ulic. V současné době je naděje k větším změnám soustředěna k 

připravovanému „Generelu cyklistické dopravy“, který si nyní získává i mediální podporu. Do 

plánování Generelu byl zapojen i občanský sektor. 

 Zájmu se zde začíná dostávat i elektrokolům, která mohou vyřešit brněnský problém 

kopcovitosti. Výhody elektrokol a jejich použití nejen v Brně mi nastínil majitel prodejny s 

elektrokoly Igor Slavík: 

„Elektrokola jsou nezadržitelný trend městské dopravy. Hlavní benefity jsou v minimální údržbě, ve 

snadnosti ovládání a v prostupnosti městským provozem. Pochopili to například už na ÚMČ Brno - 

Komín, kde elektrokolo pořídili pro úředníky na drobné pojížďky po úřadech, na poštu... Dojezd při 

asistenčním režimu (cyklista šlape a elektromotor mu pouze pomáhá) je průměrně 50 kilometrů. 

Dobíjí se jako mobilní telefon a uživatel nepotřebuje žádné doklady.“
97  

 

 Ve Štýrském Hradci nyní zejména vylepšují současnou síť a staví nové cyklostezky. Stejně 

jako v Brně však naráží na problémy s vykupováním soukromých pozemků. Ve Štýrském Hradci  

dlouhodobě prosazují restrikci automobilové dopravy a to zejména snížením rychlosti na 30 km/h a 

nyní plánované omezení používání starých dieselových aut. V Brně je v současnosti řešena 

především parkovací politika a zklidňování dopravy v některých obytných částech města. 

 

                         
97 Igor Slavík, majitel brněnské prodejny elektrokol, osobní sdělení, Brno 15.3. 2010. 
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8 Závěr 

Cyklistická doprava ve městech je na mnoha místech v zahraničí považována za důležitou součást 

dopravního systému. Na počátku práce jsem environmentálně příznivou městskou dopravu zasadila 

do Gehlovy vize „města pro lidi“, uvedla jsem potřebu vyváženosti využívání funkcí ulice s 

důrazem na velice aktuální problém nárůstu využívání individuální automobilové dopravy. Kolo 

jsem představila jako rychlou a pro město vhodnou alternativu, která může zapadat do souboru 

opatření ke zklidňování dopravy a ozdravování města. V této části práce jsem tímto uvedla základ 

argumentace pro podporu cyklistické dopravy a dle zahraničních zkušeností jsem popsala způsoby 

její podpory. Situaci ve sledovaném  městě Brně jsem uvedla nejdříve pomocí celostátních 

souvislostí a kontrastně jsem ji porovnala se situací ve Štýrském Hradci. Stručně jsem popsala 

historii vývoje a současný stav cyklistické infrastruktury v obou městech a učinila jsem dále 

uvedené závěry. 

  Současná dopravní situace v Brně je pro cyklisty nepříznivá. Neexistují téměř žádné 

cyklotrasy a to se promítá v  počtu lidí, využívajících kolo jako dopravní prostředek. Brněnští 

cyklisté jsou nuceni proplétat se v provozu mezi automobily a to nejen jedoucími, významnou 

překážkou je i statická doprava - tedy parkující auta a to na mnoha místech nelegálně. Cyklistická 

doprava v centru města není řešena a cyklisté proto často porušují pravidla jízdou po chodníku, v 

protisměru v jednosměrných ulicích nebo při průjezdu pěší zónou. Oproti tomu ve Štýrském Hradci 

je cyklistická doprava dlouhodobě řešena a podporována a to včetně dalších dopravu zklidňujících 

opatření jako je plošné snížení maximální povolené rychlosti na 30km/h. Při srovnání pak vyšlo 

najevo, že platí rovnice „čím více cyklotras - tím více cyklistů“. Ve Štýrském Hradci je 5-6 krát více 

cyklotras a zároveň 5-6 krát více lidí jezdí denně po městě na kole. Tento velký rozdíl je částečně 

dán rozdílem v počátku uvažování o cyklodopravě, který byl v Brně o deset let posunut kvůli 

tehdejšímu politickému režimu. Avšak ani v následujících dvaceti letech po změně politického 

systému nedošlo k zařazení cyklistiky do městského dopravního systému. 

 Na příkladu Štýrského Hradce se také potvrdilo, že pro nastartování systematické podpory 

cyklistické dopravy je nejdůležitější podpora a osobní zájem lidí ve vedení města. Z analýzy 

dokumentů a strategií jak na úrovni města Brna, tak na úrovni celé ČR, jsem zjistila, že podpora 

alternativních způsobů dopravy se stala samozřejmou součástí rétoriky dopravních strategií a 

dokumentů. V Brně se podpora městské cyklistiky dostala i do předvolebních programů a volebních 

prohlášení. Do praxe se ale deklarovaná podpora dostává velice pomalu. Průzkum současné 

podpory jsem provedla zejména pomocí polostrukturovaných rozhovorů, ze kterých mimo jiné 
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vyplynulo, že brněnský náměstek pro dopravu Ladislav Macek si nemyslí, že by Brno bylo pro 

městskou cyklistiku vhodné a současný stav mu nepřipadá pro cyklisty nebezpečný. 

 Nadějí pro lepší budoucnost cyklistické dopravy v Brně je připravovaný „Generel 

cyklistické dopravy“, který by měl v poměrně krátké době a s malými finančními náklady výrazně 

navýšit komfort cyklistické dopravy v Brně. Generel by měl do Brna přinést nová řešení pro 

cyklistickou dopravu a začlenit ji do hlavního dopravního prostoru. Pro ozdravění města je důležité, 

aby při budování cyklistické infrastruktury nebylo ubíráno místo chodcům, ale spíše docházelo k 

restrikcím individuální automobilové dopravy. Výjimkou je pěší zóna v centru města, kde mají 

samozřejmě přednost chodci, ale dle mého názoru mohou tento prostor z velké části sdílet s 

cyklisty. Připravovaný Generel je považován za velkou šanci. Zda bude  potenciál této šance 

naplněn a Brno konečně začne být vstřícné ke hledání možností podpory cyklodopravy a ne pouze 

důvodů, proč to není možné, to ukáže až čas.  

  Zkoumaným prvkem podpory byla také role občanských iniciativ a jejich působení jak 

v Brně, tak ve Štýrském Hradci. Stejně jako celková podpora městské cyklistické dopravy je 

počátek občanských iniciativ v Brně přibližně o deset let posunut. V současnosti v Brně působí 

občanské sdružení „Brno na kole“ a zdá se, že nabírá nové síly. Jeho činnost se zaměřuje na 

poukazování na největší bariéry pro cyklistickou dopravu, pořádání cyklojízd a související akce. 

Podílí se i na návrzích cyklistických tras pro připravovaný Generel. Ve Štýrském Hradci působí 

zejména iniciativa „Argus“. Jeho spolupráce s vedením města je již samozřejmostí a je zaměřena 

hlavně na osvětu, propagaci a bezpečnost cyklistické dopravy. 

 Zájem široké veřejnosti o problematiku cyklistické dopravy v Brně se nejvíce projevil v roce 

2006 v petici, kterou podepsalo 8 490 obyvatel Brna. Účast na pravidelných cyklojízdách se v 

posledních letech drží konstantně okolo 200-300 cyklistů, což nelze považovat za velký úspěch. 

Problém brněnských pro-cyklistických aktivit vidím v nestálosti jednotlivých skupin, tedy v tom, že 

se zatím dlouhodobě neudržela silnější akční skupina. Zdá se, že u lidí, kteří se snažili či stále snaží 

poukazovat na tuto problematiku, dříve či později dochází ke ztrátě motivace, což způsobuje 

kolísavost činnosti. V současné době záleží na vývoji a aktivitě o.s. Brno na kole a zejména na tom, 

jestli budou pro svou činnost schopni získat podporu veřejnosti a další nadšence (zejména z řad 

studentů) s dostatkem sil a času. 

 Cílem práce bylo zjištění míry podpory městské cyklistiky ve sledovaných oblastech 

(zejména Brno, v kontextu ČR, v porovnání se Štýrským Hradcem). Podle prostudovaných 

dokumentů by se mohlo zdát, že podpora je v Brně velká, ale realita ukazuje jiné výsledky. 

Optimisticky věřím, že jsem se načasováním této práce trefila do historického okamžiku zlomu a že 

v Brně opravdu brzy nastanou výraznější změny. Podstatné však bude,  kdo přijde na Magistrát 
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města Brna po komunálních volbách na podzim 2010 a jaké bude mít názory na alternativní 

způsoby dopravy, restrikci individuální automobilové dopravy a celkovou podobu města. 

 Na úplný závěr bych se pokusila vyjmenovat základní kroky, které by město Brno mohlo pro 

podporu cyklistické dopravy udělat. Bylo by vhodné vytvořit pozici městského cyklokoordinátora, 

který by měl dostatečné kompetence a dohlížel by na naplňování plánů a strategií města. Po vzoru 

nejen Štýrského Hradce by bylo dobré zaměřit se na zapojení všech vysokých (případně i středních) 

škol do podpory cyklistiky, protože právě studenti jsou velkou skupinou potenciálních cyklistů. 

Kromě vyčlenění bezpečného prostoru pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru je také důležité 

hledat možná řešení současných bariér jako je neprůjezdná pěší zóna (od 9.00 do 17.00), nelegální 

parkování (které je nebezpečné nejen pro cyklisty, ale často ohrožuje a zpomaluje i MHD) a 

jednosměrné ulice. V návaznosti na nová opatření by město mělo podpořit osvětové kampaně, které 

městskou cyklistiku dostanou do společenského vědomí. Další potenciálem podpory je přizpůsobení 

MHD a to jak možnosti parkování  kol u vybraných stanic, tak v upravení vozů MHD pro převoz 

kola. V současnosti je sice umožněno kolo v MHD převážet, ale ve špičce je to téměř nemožné 

kvůli přeplněnosti vozů. Potenciál zde má využívání elektrokol a po zavedení základních podmínek 

a opatření pro cyklistickou infrastrukturu i půjčovna městských kol. 
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Příloha č. 1. cyklistická mapa Brna98 

Cyklistické trasy vyznačeny modře. 

 

 

 

                         
98 Brno na kole: Mapa k aplikaci „Kudy jezdíš?!“ o.s. Brno na kole. Dostupné na 

http://nakole.templ.net/kudy_jezdis/ (Staženo 27.4. 2010) 
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Příloha č. 2. cyklistické mapy Štýrského Hradce 

Mapa č.1. Štýrský Hradec celý99 

Viditelné jsou jen základní trasy (barevně zvýrazněné). 

 

 

 

                         
99 Stadt Graz: Radkarte. Dostupné na 

http://geodaten1.graz.at/WebOffice/synserver?project=radkarte (Staženo 13. 3. 2010) 

http://geodaten1.graz.at/WebOffice/synserver?project=radkarte
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Mapa č.2. Štýrský Hradec - výsek centrum100 

Ulice vyznačené zeleně jsou přizpůsobeny pro cyklisty. 

 

 

                         
100 Stadt Graz: Radkarte. Dostupné na 

http://geodaten1.graz.at/WebOffice/synserver?project=radkarte (Staženo 13. 3. 2010) 

http://geodaten1.graz.at/WebOffice/synserver?project=radkarte

