Volím město!

Vize & akce pro brněnský
veřejný prostor
srpen 2014

Jako houby po dešti přibývají iniciativy, které v Brně usilují o změny v podobě a způsobu užívání veřejných prostranství, řešení dopravní problematiky, rozvoje města i politické kultury. Je to
energie, která souvisí s chutí žít v atraktivním evropském městě.

Proměna citů, emocí a vášní v nové pojetí „city“ není jednoduchá.
Formální procesy selhávají, brněnský územní plán se mění, nový se
chystá, ale život jde jinudy.
Rozhodli jsme se pomoci proměnit tuto energii ve srozumitelný
apel. V rámci projektu REpublicBRNO jsme uspořádali úspěšnou
pouliční slavnost Týden města, pestrá a věcná veřejná diskuzní
fóra, která vyústila v nová partnerství, projekty a spolky.
Z řady setkání a diskusí projektu REpublicBRNO vychází také tento
přehled zásad, kterými by se měl řídit každý brněnský zastupitel,
pokud chce měnit Brno v město pro lidi.

Za tým REpublicBRNO
Martin Nawrath a Robert Sedlák

„Sociální interakce je základním parametrem
přežití člověka i města.“
— Marie Vassilakou, místostarostka Vídně

Málokdo z nás si asi klade otázku, proč žije ve městě. Je to samozřejmá nesamozřejmost.
Lidská potřeba sdílení, spolupráce a setkávání vytvořila městskou strukturu, kterou naplňujeme životem.
Platí to ale ještě? Město se radikálně proměňuje, a to zvláště v této době. Z velké části
totiž žijeme své životy ve virtuálním světě internetu i médií a vše (včetně nás samotných)
přesunujeme bleskově tam a zpět. Má-li ale město zůstat městem, potřebuje systematickou
péči a podporu.
Prohlédněte si tuto publikaci a nechejte se inspirovat ke konkrétním krokům!

1/ Chtějme město s vizí!
2/ Chtějme kompaktní město!
3/ Chtějme město s lidským měřítkem!
4/ Chtějme pestré město!
5/ Chtějme město bez nadvlády aut!
6/ Chtějme město pro pěší!
7/ Chtějme živé město!
8/ Chtějme obyvatelné město!
9/ Chtějme město, které sami tvoříme!

Město je společným projektem všech jeho obyvatel. Každá společnost potřebuje vizi, dlouhodobý cíl směřování a strategii, jak se
k tomuto cíli postupně přibližovat. Pozitivní energie ve městě je
podmíněna vizí sdílenou, tedy společně formulovanou!

1/ Chtějme město s vizí!
Co pro to dělat?
• zjednodušit strategické plánování Brna a přiblížit
jej občanům
• obnovit útvar hlavního architekta jako tvůrčí tým
odborníků
• ustavit pro oblast rozvoje města poradní orgán
složený ze zástupců spolků a institucí
• z pozice města iniciovat rozvojové projekty, do
kterých se následně zapojí soukromý sektor

„Kde není vize, lid pustne.“
— Přísloví 29,18

Město Amsterdam je
aktivním manažerem svého
rozvoje. Rozvojová strategie
Amsterdam Vision 2040
obsahuje několik hlavních motivů od rozšíření
přetížené centrální oblasti
přes renesanci nábřeží až
po rozvíjení vztahu města
a příměstské krajiny.
Pro naplňování strategie
město ve vybraných lokalitách vykupuje pozemky,
podrobně zde stanovuje
pravidla výstavby a následně je uvolňuje pro soukromé
investory.

Schéma ilustrující Amsterdam Vision 2040, strategii rozvoje města. www.sustainableamsterdam.com

Téměř každý člověk potřebuje kontakt s krajinou, s přírodou. Nedovolme už, aby se nám krajina neustálým rozšiřováním města vzdalovala. Není to nutné. Místa je uvnitř Brna dost a obyvatel nepřibývá.
Rozvolněné město je drahé, nepřívětivé a neudržitelné. Vlastně už
není městem.

2/ Chtějme kompaktní město!
Co pro to dělat?
• provést inventuru zbytkových ploch a vyhodnotit,
které lze zastavět domy, které proměnit ve smysluplný veřejný prostor a které „vrátit“ krajině
• z pozice města iniciovat revitalizaci starých výrobních areálů, kasáren apod. (brownfields)
• veřejné investice směřovat do vnitřních rezerv,
nikoli za město (špatným příkladem je rostoucí
kampus VUT)

Kompaktní město není
městem bez zeleně. Je to
město, kde každá plocha má
svůj smysl. Kromě domů je
tu místo i pro parky. A tam,
kde je blízko do krajiny, je
tímto parkem sama krajina.
Rozmlžená hranice mezi
městem a krajinou musí
být znovu vymezena. Získá
tím krajina, město i jeho
obyvatelé.

„Rozvoj musí být chápán jako zlepšování stavu, nikoli expanze.“
— Roman Koucký, architekt

Na území města Brna evidujeme
přibližně 500 hektarů nevyužitých nebo zanedbaných ploch (tzv.
brownfields). Jedná se o pětinásobek
rozlohy historického centra Brna. Při
minimální přijatelné hustotě osídlení
100 obyvatel na hektar tak máme
uvnitř města místo nejméně pro
50.000 nových obyvatel!

a Návrh Jany Šipulové na revitalizaci areálu Vlněna
v Brně na Dornychu. Oživením a dostavbou areálu
by byl zachován jeho jedinečný charakter.

Proč tak rádi navštěvujeme centra historických měst? Vznikala
v době, kdy měřítkem stavění byl člověk, ne automobil jako dnes.
Prostředí utvářené pro auta láká k jízdě autem, prostředí utvářené
v měřítku člověka láká k chůzi i k zastavení.

3/ Chtějme město s lidským
měřítkem!
Co pro to dělat?
• využívat nástroje územního plánování jako
územní studie a regulační plány, které stanoví
stavební čáry a další městotvorná pravidla pro
investory
• zvláště u městských investic dodržovat principy stavění v měřítku člověka
• usilovat o změnu předpisů, podle kterých se
staví město, po vzoru nových Pražských stavebních předpisů

Praha vydává nová pravidla pro
stavbu města. Vychází při tom
z ověřené formy ulic a náměstí, kde
se dobře cítí i člověk pohybující se
pěšky.
Pražské stavební předpisy jsou
novou vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Praha využívá možnost vydat si
vlastní vyhlášku, na ostatním území ČR platí vyhláška č. 501 vydaná
Ministerstvem pro místní rozvoj.

„V době průmyslové revoluce se města přelidnila opravdu dramatickým
způsobem a přesvědčení, že město s ulicemi a náměstími je špatné, silně
zakořenilo. Důsledkem jsou v zásadě paneláky.“
— Pavel Hnilička, architekt
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Obchodní třída (šířka 24 m)

Jeden z vzorových uličních profilů publikovaných v Manuálu tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy,
Na zklidněné
třídě
sdílejí
vozidlapředpisy.
společněVíce
vozovku
a výrazná
část prostoru je
kterýměstské
doplňuje
Pražské
stavební
informací:
www.iprpraha.cz
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určena chodníkům, vhodné je zajištění stromořadí i krátkodobého stání pro automobily.

Rozmanitost využití území (pro bydlení, práci, nákupy, úřady...) je
jedním ze základních rysů města. V posledních desetiletích jsme
však postavili velké množství monofunkčních zón. Sídliště, kancelářská centra, nákupní centra, kampusy, kam lidé dojíždějí přespávat, pracovat, nakupovat, studovat. Všechno toto dohromady však
znamená žít. Přibližujme a spojujme tyto činnosti! Nestavme další
monofunkční areály, žijme ve svých čtvrtích!

4/ Chtějme pestré město!
Co pro to dělat?
• změnit územní plán nebo vytvořit nový s cílem potlačit funkční zónování a posílit rozmanitost města
• omezit v územním plánu velikost monofunkčních
areálů jako jsou kampusy, nákupní nebo kancelářská centra
• rozvíjet pestrá centra městských čtvrtí a zkvalitnit
jejich hlavní veřejná prostranství

Černošice a Dolní Břežany
jsou pražskými satelity, které se s touto rolí nesmířily
a postavily si své náměstí,
své místní centrum. Takový
potenciál má každá městská
čtvrť, každá původní obec
připojená k Brnu.
www.dolnibrezany.eu
www.centrum-cernosice.cz

město bez předměstí

město s předměstím

předměstí bez města

města v rámci velkého města

Utvářejme město složené z jednotlivých měst – „kompletních“ čtvrtí, jak navrhuje
Léon Krier v knize Architektura, volba nebo osud. (Kresba převzata z uvedené knihy.)

Cestování je znakem doby. Chceme toho stihnout stále více a na
různých místech. Podle podmínek a cíle cesty volíme způsob dopravy.
Na většině území města je králem automobil. Přitom má největší nároky na prostor a finance. Navíc přináší hluk a emise. Je třeba zlepšit
podmínky pro příznivější způsoby dopravy. A také nerozpínat město
a nevzdalovat tak výchozí a cílová místa každodenních cest.

5/ Chtějme město bez
nadvlády aut!
Co pro to dělat?
• investovat do rozvoje bezpečných tras pro
každodenní cesty na kole
• zkvalitnit přestupní uzly veřejné dopravy
a umožnit tam bezpečné parkování kol
• vytvořit podmínky pro rozvoj car-sharingu
(sdílení aut) a bike-sharingu (systému půjčování kol)
• zpoplatnit parkování v ulicích a do ceny využívání auta tak zahrnout i zábor veřejného
prostoru

Tři čtvrtiny cest, které Brňané během
dne podniknou, jsou kratší než 5 kilometrů. To je vzdálenost, kterou lze
na kole v klidu zvládnout za 15 minut. Proč tedy nejezdíme více na kole
a neulevíme tak ulicím přecpaným
auty? Podle průzkumů kampaně Do
práce na kole jsou největšími překážkami strach z jízdy v nebezpečném provozu a chybějící cyklostezky
či cyklopruhy pro cyklisty.
Zdroj: Český statistický úřad, Brno
na kole, Auto*mat

Možnost odstavit bezpečně kolo u nádraží nebo uzlu veřejné dopravy patří ke standardu vyspělého města.

Kam dojdete bezpečně pěšky ze svého domova? Můžete pěšky
obstarat běžný nákup? Můžete si vyjít na procházku? Město má rádo
chodce. Lidé v ulicích přispívají k pocitu bezpečí, k živému veřejnému
prostoru. Při chůzi se lidé potkávají tváří v tvář, nakupují v místních
obchodech. Chůze je přirozený pohyb, kterého má většina lidí v současném životním stylu tak málo.

6/ Chtějme město pro pěší!
Co pro to dělat?
• od územního plánu až po rekonstrukce ulic vytvářet podmínky pro bezpečnou chůzi na území celého
města; hájit pěší dostupnost obchodů a služeb
i rekreačního zázemí
• konkrétními projekty navázat na již zpracovaný
Generel pěší dopravy
• vytvářet nové obytné a pěší zóny

Člověk je běžně ochoten ujít
pěšky asi jeden kilometr, což urazí tak za čtvrt
hodiny. Ochotě lidí chodit
pěšky brání různé bariéry,
od silničních průtahů až
po nebezpečné přechody
a nudné ulice s charakterem
periferie.
www.brnenskychodec.cz

„Chůze je to první, po čem touží malé dítě, a to poslední, čeho se
chce vzdát starý člověk.“
— John Butcher, zakladatel asociace WALK21

Schéma brněnského Generelu pěší dopravy názorňuje koncepci zlepšení pěší dostupnosti center jednotlivých
čtvrtí i přírodního zázemí města. Podrobný Generel pěší dopravy, zpracovaný pro město jako jeden z územně
plánovacích podkladů v roce 2010, bohužel leží v šuplíku.
(Autor: UAD studio)

O přívětivosti veřejného prostoru rozhoduje do velké míry to, co
se děje v parteru, tedy v přízemí přilehlých budov. Ať v centrech
města a jeho čtvrtí jsou do ulic a náměstí otevřeny obchody a kavárny; ať v obytných čtvrtích spolu sousedé klábosí a děti si hrají
před domem.

7/ Chtějme živé město!
Co pro to dělat?
• při plánování a rekonstrukci ulic myslet na to, aby
před domy byl dostatečný prostor pro letní zahrádky, předsunutý prodej nebo alespoň prostorné
procházení
• snížit poplatek za zábor veřejného prostranství pro
kavárenské předzahrádky
• zřizováním pěších a obytných zón podpořit veřejný
život na ulicích a náměstích

Za posledních deset let
zanikla v Brně pětina
obchodů. Skončili především drobnější obchodníci
a naopak rostly plochy
hypermarketů a velkých
obchodních center.
Zdroj: Průzkum maloobchodní sítě, Masarykova
univerzita, Geografický
ústav a Centrum pro
regionální rozvoj

Živou ulici tvoří mozaika zdánlivě bezvýznamných setkání.

Atraktivní město je město s lidmi v ulicích a na náměstích. Spěchající lidé však pocit pohody nenavodí. Pobývání je přinejmenším stejně
důležité jako pohyb. Přední světová města se snaží lákat lidi k pobytu ve veřejném prostoru. Ulice, náměstí a parky musí být v první
řadě bezpečné, bez pocitu ohrožení, příjemné pro naše smysly. Pak
už stačí jen místo pro lavičku. Dříve se obsadí ta s výhledem na zajímavou scénu. Lidé rádi pozorují život.

8/ Chtějme obyvatelné město!
Co pro to dělat?
• zpracovat koncepci veřejných prostranství
ukazující na potenciál jednotlivých míst
• zaměřit se na kvalitu veřejných prostranství nejen v centru, ale i v jednotlivých
čtvrtích, blíž běžnému životu
• upravovat pro pobyt i drobná prostranství
na nárožích a v ulicích
• vycházet vstříc občanským iniciativám,
které oživují veřejný prostor

Více prostoru pro lidi znamená více
lidí na ulicích a náměstích. V centru
Kodaně od roku 1968 ztrojnásobili
rozlohu prostranství pro pobyt a s tím
se více než trojnásobně zvýšil počet lidí
zdržujících se na náměstích a v ulicích.
Proč by to nemělo fungovat v Brně?
Ve Vídni nedávno otevřeli novou pěší
zónu na Mariahilfer Strasse, jedné
z hlavních obchodních ulic. Občané se
pro tuto úpravu rozhdodli v referendu.
www.gehlarchitects.com
www.tydenmesta.cz

Proměna New Road v anglickém Brightonu z roku 2006 vedla ke zvýšení
počtu pěších o 62 % a navýšení pobytových aktivit na šestinásobek!

Sdílená vize může vzejít jen z otevřené systematické komunikace
všech stran – politiků, odborníků, podnikatelů, obyvatel. Pojďme
využít zájem lidí o své město!

9/ Chtějme město, které
sami tvoříme!
Co pro to dělat?
• srozumitelnou webovou prezentací představovat
vize, strategie i jednotlivé projekty
• dopřát si kvalitní prostor pro prezentaci projektů
a pro pravidelná tematická setkání tváří v tvář
• nasávat inspirace z jiných progresivních měst
• využít potenciál spolupráce s brněnskými vysokými školami
• využít energii aktivní veřejnosti v pracovních
skupinách pro různá témata
• zapojit iniciativy a spolky na místní úrovni a využít tak znalost místa

Za vrchol participačního
přístupu se obvykle považuje
postup, kdy dáme veřejnosti
možnost rozhodovat o několika
variantách jednoho projektu.
Hlubší úrovní participace je,
když veřejnost sama formuluje
potřeby, které má daný projekt
řešit. Lze jít ještě dál. Veřejnost
sama formuluje téma, problém, který je třeba řešit. Na
této úrovni je diskuze nejkreativnější a nejrovnoprávnější.
www.trencinsity.sk
www.vodnanyzijou.cz
www.vizeliberec.cz

„Práce nás baví, pokud můžeme mít nebo
sdílet radost, že vzniká něco společného
na základě dialogu.“
— Marie Vassilakou, místostarostka Vídně

Využívejme poznatky a názory aktivní veřejnosti jako součást zadání, které na stůl dostanou odborníci.

Projekt REpublicBRNO vznikl s cílem propojit energii
Brňanů se zájmem o brněnský veřejný prostor
a diskusí i konkrétními akcemi dodat inspiraci sobě
navzájem i místním politikům.
V REpublicBRNO se v uplynulém roce podařilo:
• na veřejných setkáních prodiskutovat brněnská
palčivá místa i témata, například přednádražní prostor, nábřeží, chybějícího hlavního architekta nebo
koncepci veřejného prostoru
• uspořádat Týden města, sousedskou slavnost,
v rámci které stovka akcí oživila ulice a náměstí
a poukázala na jejich běžně nevyužitý potenciál
• více než 300 lidí propojit společným zájmem, který
se rozvinul do dalších aktivit a iniciativ s cílem
zvyšovat kvalitu života v našem městě
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