H L AV N Í P R O J E K T Y R O Z V O J E M Ě S TA B R N A

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN
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Městská hromadná doprava v Brně má dlouhou historii,
která se začala psát již 17. srpna 1869. Tehdy do ulic
města a také poprvé na území našeho státu vyjela
kolejová vozidla tažená koňským spřežením. Brno se od
té doby podstatně zvětšilo, mnohonásobně vzrostl
počet jeho obyvatel a stalo se důležitým centrem
hospodářského, politického a kulturního života.
Dne‰ní systém mûstské hromadné
dopravy (MHD) v Brnû je a nadále musí
zÛstat preferovan˘m systémem, protoÏe
pouze jeho kvalitní fungování mÛÏe zaruãit udrÏiteln˘ rozvoj mûsta – tedy dostupnost v‰ech mûstsk˘ch funkcí bez zbyteãného zatûÏování mûsta individuální
automobilovou dopravou.
„UdrÏiteln˘ rozvoj mûsta“ je sice v˘raz
v dne‰ní dobû ãasto pouÏívan˘, ale jeho
princip je jiÏ dlouhou dobu hlavní zásadou územního plánování.
odrÏování zásad udrÏitelného
rozvoje znamená „naplnûní potﬁeb souãasné generace, aniÏ by
byly ohroÏeny moÏnosti naplnit
potﬁeby generací pﬁí‰tích“.
Z dopravního hlediska to znamená
zejména neomezovat pﬁirozenou mobilitu
obyvatel (cesty do zamûstnání, za sluÏbami i za rekreací), ale zároveÀ nabídnout takov˘ druh dopravy, která umoÏní
uspokojit potﬁeby obyvatel, ale bude ‰etrnûj‰í k Ïivotnímu prostﬁedí. V systému
dopravy ve mûstû je takovou alternativou
veﬁejná hromadná doprava.
Obecnû mÛÏeme rozdûlit systém veﬁejné hromadné dopravy na dráÏní dopravu, coÏ neznamená pouze Ïelezniãní, ale
i tramvajovou a trolejbusovou trakci, a nekolejovou – tedy autobusovou dopravu.

tivnû rychle a komfortnû propojit centrum mûsta s velk˘mi bytov˘mi komplexy
v okrajov˘ch ãástech (napﬁ. Bystrc nebo
Lí‰eÀ). Proã je obsluha centra mûsta zaloÏena právû na tramvajích a trolejbusech?
ProtoÏe je jejich provoz ekologick˘ –
nedochází k pﬁímé produkci exhalací.

A

V rámci pﬁestavby Ïelezniãního uzlu by
mûly b˘t vybudovány pﬁestupní terminály
mezi Ïelezniãními tratûmi a MHD pﬁi
ulici VídeÀské, Olomoucké a Bubeníãkovû. Dále se pﬁipravuje v˘stavba pﬁestupního terminálu ve Starém Lískovci.
Îelezniãní zastávka na Lesné je dnes jiÏ
v provozu.
DÛleÏitá je i rekonstrukce nynûj‰ích
pﬁestupních uzlÛ na území mûsta, jako
jsou ty na Mendlovû námûstí, v Jo‰tovû
ulici nebo pﬁed hlavním nádraÏím. Tyto
prostory by mûly umoÏnit nejen samotn˘
rychl˘ pﬁestup, ale nabídnout i sluÏby
a pﬁíjemné prostﬁedí pro cestující, kteﬁí
ãekají na dal‰í spoj.

tému veﬁejné hromadné dopravy. Základním dokumentem, kter˘m se ﬁídí
rozvoj mûsta, je Územní plán mûsta
Brna. Ten v souvislosti s navrhovanou urbanizací a rozvojem území na-

Základem systému MHD i nadále
zÛstává tramvajová doprava. V Územním
plánu mûsta Brna je jiÏ zakotveno prodluÏování nûkter˘ch souãasn˘ch tramvajov˘ch tratí, mezi nimi:

– propojení linek z âerveného kopce
s linkami do Králova Pole
– propojení linek ze Slatiny pﬁes Starou osadu smûrem na Lí‰eÀ a Vinohrady
– nahrazení nûkter˘ch autobusov˘ch
linek trolejbusov˘mi
Tyto navrhované zmûny jsou v podstatû pokraãováním postupného vyluãování autobusové dopravy z centra mûsta,
se kter˘m se v Brnû zapoãalo jiÏ v devadesát˘ch letech minulého století. Právû
tehdy Brno zaãalo progresivnû ﬁe‰it problematiku pﬁeplnûní centra autobusy
nahrazením elektrickou trakcí.
evropském kontextu je poãet
cestujících mûstskou hromadnou dopravou nûco, ãím se i pﬁi
dne‰ní klesající tendenci stále
je‰tû mÛÏeme pochlubit. MHD v Brnû
pouÏívá cca 55 procent cestujících,
zatímco v Evropû 20–30 procent cestujících z celkového objemu osobní dopravy
ve mûstû.

V

Italská analýza brněnské dopravy
V‰echny rozvojové projekty na území Brna poãítají s roz‰íﬁením sys-

D

vrhuje i postupné roz‰iﬁování tras MHD
tak, aby byla zaji‰tûna kvalitní obsluha.
oni byla na základû dohody
mezi italsk˘m ministerstvem
v˘robních ãinností a Ministerstvem dopravy âR zpracována
dokumentace s názvem Generální projekt pro mûstskou hromadnou dopravu
mûsta Brna, která z grantu italské vlády
posuzovala souãasn˘ stav a v˘hledové
zámûry na‰eho systému MHD. Ital‰tí
odborníci v anal˘ze posoudili efektivitu navrhovan˘ch ﬁe‰ení v rámci MHD
a Ïivotaschopnost celého systému mûstské hromadné dopravy. V práci byly
obsaÏeny i nûkteré nové námûty na
ﬁe‰ení problémÛ v dopravû, které budeme dále rozvíjet a zapracovávat do
nového územního plánu.

L

Integrovaný dopravní systém
V Brnû je do dne‰ka nosn˘m systémem
MHD tramvajová doprava, která tvoﬁí
jeho osu. Díky segregovan˘m úsekÛm
tramvajov˘ch tratí a preferenci vozÛ
MHD na kﬁiÏovatkách je moÏné rela-

–
–
–
–
–
–

Bystrc – Kamechy
Merhautova – Lesná
PurkyÀova – Medlánky
Star˘ Lískovec – Bosonohy
Komárov – Dolní Her‰pice, Pﬁízﬁenice
propojení tramvajov˘m tunelem pod
·pilberkem mezi Mendlov˘m námûstím a pﬁestupním uzlem âeská

Tramvajov˘ systém by mûl b˘t do
budoucna posílen tzv. severojiÏním kolejov˘m diametrem, ale jeho problematika
je natolik obsáhlá, Ïe by si zaslouÏila
samostatné povídání.
Inovace a nové trasy v trolejbusové
dopravě:
– Her‰pická – Vojtova – Vinohrady –
Kejbaly – kampus Masarykovy univerzity

Zámûrem mûsta Brna je stále zkvalitÀovat a roz‰iﬁovat cel˘ systém mûstské
hromadné dopravy tak, aby byl dostupn˘
vût‰inû BrÀanÛ a jeho vyuÏití pro nû bylo
jednoznaãnû v˘hodné. A aby poãet tûch,
kteﬁí pﬁi cestû po mûstû dají pﬁed osobním
automobilem pﬁednost veﬁejn˘m dopravním prostﬁedkÛm, nadále neklesal, ale
naopak se zvy‰oval.
Ing. ZDE≈KA ·AMÁNKOVÁ,
Mgr. IVA MACHALOVÁ,
Odbor územního plánování
a rozvoje MMB

Pﬁi prodlouÏení Ïivotnosti tramvaje na
tﬁicet let je potﬁeba nakupovat nejménû
deset tramvají roãnû, abychom nahradili
vyﬁazená vozidla. Obdobnû lze dojít k ãíslu
deset trolejbusÛ (jejich Ïivotnost je patnáct
let) a pûtadvacet autobusÛ (s Ïivotností
dvanáct let) roãnû. Problémem v‰ak je
nedostatek zdrojÛ pro tyto investice. Dne‰ní
ãlánková nízkopodlaÏní tramvaj totiÏ stojí
témûﬁ ‰edesát milionÛ korun, kloubov˘ nízkopodlaÏní trolejbus tﬁináct milionÛ a kloubov˘ nízkopodlaÏní autobus osm milionÛ.
Nyní má Dopravní podnik mûsta Brna
uzavﬁeny rámcové smlouvy s firmou ·koda
Transportation PlzeÀ na dodávky stovky
nízkopodlaÏních tramvají do roku 2017,
s firmou ·koda Electric PlzeÀ na dvacet
jedna kloubov˘ch nízkopodlaÏních trolejbusÛ do roku 2009 a s firmou Iveco CZ
Vysoké M˘to pûtapadesát pﬁeváÏnû nízkopodlaÏních autobusÛ také do roku 2009.
V roce 2007 zakoupíme dvû tramvaje, tﬁi
trolejbusy a tﬁináct autobusÛ.
Dopravu řídí satelit
Ve srovnání s ostatními mûsty âeské
republiky mÛÏeme ve vozovém parku pozorovat souãasn˘ trend, kter˘m je podíl nízkopodlaÏních vozidel – 15 procent tramvají,
36 procent trolejbusÛ a 15procent autobusÛ
je nízkopodlaÏních.

obûÏné rychlosti vozidel. Právû zvy‰ování
Pﬁi obnovû vozového parku se podíl
obûÏné rychlosti je jednou z cest jak snínízkopodlaÏních vozidel snaÏíme co nejÏit provozní náklady hrazené z rozpoãtu
více zv˘‰it, proto budou pﬁi rekonstrukcích
mûsta.
v‰echny tramvaje typu KT8 postupnû
Lze to dokumentovat na jednoduchém
vybaveny nízkopodlaÏním stﬁedním ãlánpﬁíkladû: dnes je na nejzatíÏenûj‰í tramkem. Vzroste také poãet velkokapacitních
vajové lince ãíslo 1 ve ‰piãce v provozu
tramvajov˘ch souprav s vyuÏitím nízko29 tramvajov˘ch souprav s obûÏnou rychpodlaÏních vleãn˘ch vozÛ a roz‰íﬁí se
lostí 18,4 km/h. Pokud by se na lince
rekonstrukce souãasn˘ch souprav na typ
podaﬁilo zv˘‰it obûÏnou rychlost na pouVario LF a K3RN s nízkopodlaÏními
h˘ch 20 km/h, postaãilo by na linku
ãástmi. Do v‰ech nízkopodlaÏních trolejpﬁi stejné pﬁepravní kapacitû vypravit
busÛ budou zabudovány nájezdové plo‰iny
pouze 27 tramvapro vozíãkáﬁe.
V roce 2005 byl Vozový park Dopravního podniku města jov˘ch souprav,
na dopravním dis- Brna momentálně tvoří 318 tramvají, coÏ by zákonitû
vedlo ke sníÏení
peãinku doprav- 143 trolejbusů a 300 autobusů.
nákladÛ na proního podniku dovoz nebo jejich efektivnûj‰ímu vyuÏití.
konãen unikátní ﬁídicí a informaãní systém,
kter˘ nemá v âeské republice sv˘m rozsaTramvajov˘ provoz také v˘raznû ovlivhem obdoby. Prostﬁednictvím GPS (satelitÀuje kvalita dopravní cesty. Dopravní podního navigaãního systému – pozn. red.)
nik provozuje tramvaje na tﬁinácti linkách,
umoÏÀuje ﬁídicímu centru získávat v kaÏkolejová síÈ mûﬁí 171 kilometrÛ. V této síti
dém okamÏiku dokonal˘ pﬁehled o skuje vãetnû vozoven 358 kolejov˘ch v˘hyteãné poloze vozidel a jejich vztah k odchylbek. Je zﬁejmé, Ïe i tato síÈ vyÏaduje údrÏbu
kám vÛãi jízdnímu ﬁádu. Souãasnû se
a rekonstrukce. Zatím se ji daﬁí rekonpodstatnû zv˘‰ila kvalita akustick˘ch i vizustruovat v období letních prázdnin, kdy
álních informací pro cestující.
pﬁepravní nároky v celé síti MHD klesají.
Systém rovnûÏ zjednodu‰uje práci ﬁidiLetos o prázdninách chystáme rekonãÛm, neboÈ jim v kaÏdém okamÏiku poskystrukci kolejového trojúhelníku Jo‰tova –
tuje pﬁehled o odchylkách od jízdního ﬁádu,
âeská, na niÏ by mûla navazovat rekonumoÏÀuje jim automatické stavûní vlakové
strukce tramvajové tratû v Ra‰ínovû ulici
cesty na v˘hybkách apod. Dal‰ím pozitiva o víkendov˘ch v˘lukách rekonstrukce
ním pﬁínosem je i hlasová informaãní komukolejov˘ch objektÛ u Semilassa. V leto‰nikace se slepci prostﬁednictvím poveloním roce bude provedena také rekonv˘ch ovladaãÛ pﬁi nástupu a v˘stupu
strukce dal‰í ãásti tramvajové tratû do
z vozidla.
Modﬁic a nûkolik men‰ích kolejov˘ch akcí.
V pﬁí‰tích dvou letech poãítáme s generální
Do budoucna je potﬁeba se více zamûrekonstrukcí ulice Husovy.
ﬁit na optimalizaci prÛjezdu pﬁes svûtelnû
ﬁízené kﬁiÏovatky, segregaci trasy pro
Ing. RUDOLF JOHN,
vozidla mûstské hromadné dopravy,
technick˘ ﬁeditel DPMB
úpravy zastávkov˘ch prostorÛ a dal‰í
JAN SEITL,
opatﬁení, která povedou nejen ke zv˘‰ení
vedoucí dopravního odboru DPMB

3. Tﬁetí skupina navrhovala ukonãit tramvajovou dopravu na námûstí Svobody
(odtud by se vracela na âeskou) a tramvaj z Masarykovy tﬁídy zcela vylouãit.
Shodnû s pﬁede‰lou skupinou lidé namítali, Ïe Masarykova tﬁída je jedinou
vhodnou pû‰í ulicí bulvárového typu.
Rádi by ji vidûli plnou zelenû, vybavenou laviãkami a pﬁístﬁe‰ky proti nepohodû, aby si tam mohli star‰í ãi unavení
lidé odpoãinout.

Úkolem hromadné dopravy je zabezpeãit pﬁepravu pro v‰echny obãany vãetnû
invalidÛ, dÛchodcÛ a ostatních obtíÏnû se
pohybujících spoluobãanÛ, a to do v‰ech
ãástí mûsta – tedy i do centra, kde je vylouãena individuální doprava z dÛvodu pû‰í
zóny. Dopravní podnik se své úlohy ale
mÛÏe úspû‰nû zhostit jen v pﬁípadû, kdy mu
nebudou kladeny pﬁekáÏky ke zkvalitnûní
sluÏeb. V brnûnském pﬁípadû se ani nejedná
o to, zda má pû‰í zónou projíÏdût tramvaj
a zda to nûkomu vadí nebo nevadí, ale pﬁedev‰ím o to, jak centrum zpﬁístupnit v‰em
obãanÛm – zejména v situaci, kdy na rozdíl od velkomûst nemáme v Brnû metro.
(Lidové noviny, 9. ledna 2007)
Nesouhlasíme s tím, aby se po osmi
letech do stﬁedu Brna pravidelnû vrátily
tramvaje. Patﬁí tam cukrárniãky a kavárniãky, ne strach touto ulicí vÛbec projít.
Doufám, Ïe nebude nikdo chtít, aby se
tramvaje vrátily do Zámeãnické a KobliÏné ulice, tam také pﬁeci jezdily. Ale to
Brno jinak vypadalo, teì, kdy ulicí proudí
davy lidí v kterékoli denní dobû, je
naprosto neuváÏené se tímto návrhem na
radnici vÛbec zab˘vat. MÛj manÏel
obtíÏnû nastupuje do dopravních prostﬁedkÛ, ale velice rád si, sv˘m tempem,
vÏdy pro‰el âeskou i námûstí Svobody –
a urãitû není mezi BrÀany sám.
(Lidové noviny, 17. ledna 2007)
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Městská hromadná doprava – budoucí situace
hranice Brna
zrušené tramvajové tratě
želenice
současné tramvajové tratě
nové tramvajové tratě (po povrchu)
nové tramvajové tratě (pod povrchem)
současné tramvajové zastávky
nové tramvajové zastávky

2. Z jakého dÛvodu chodíte do centra
mûsta? (mÛÏete uvést i více moÏností)
a) bydlím zde
b) pracuji zde
c) nav‰tûvuji pﬁíbuzné ãi známé,
kteﬁí zde bydlí
d) pouze procházím do jiné ãásti mûsta
e) za nákupy a sluÏbami
f) nav‰tûvuji stravovací zaﬁízení,
kavárny, bary apod.
g) za kulturou a zábavou, do klubÛ
apod.
h) na procházky, schÛzky se znám˘mi
i) z jiného dÛvodu – uveìte prosím
jakého: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................
3. PouÏíváte nûkdy k dopravû pﬁes
centrum ãi do centra tramvajovou
linku ã. 4?
a) ano, pravidelnû
b) ano, obãas
c) ne, nikdy

• centrum mûsta je dostupné (byÈ s men‰ím komfortem) ze zastávek MHD na
„hradebním okruhu“
• tramvajová linka neslouÏí k dopravní
obsluze historického centra, ale pﬁedev‰ím pro rychlej‰í tranzit mezi uzly
Hlavní nádraÏí a âeská
• tramvajov˘ provoz brání rozvoji jin˘ch
aktivit (restauraãní zahrádky, posezení, zeleÀ apod.)
• tramvajov˘ provoz obtûÏuje obyvatele
hlukem a vibracemi
Za deset let od konání posledních
v˘zkumÛ na toto téma se samozﬁejmû
mohla situace zmûnit. Navíc obãané mûli
moÏnost na vlastní kÛÏi vyzkou‰et, jak
námûstí a Masarykova tﬁída fungují
s tramvají i bez ní. Proto bychom se chtûli
obyvatel mûsta Brna – pﬁedev‰ím tûch,
kteﬁí se v centru pohybují – znovu zeptat
na jejich názor.
Pﬁipravili jsme anketní lístek, kter˘ je
k dispozici nejen v tomto ãísle Brnûnského Metropolitanu, ale v elektronické podobû i na adrese www.brno.cz
a v Urban centru v Meãové ulici.
Kromû toho v bﬁeznu budou lidé dotazováni pﬁímo v ulicích mûsta. Pﬁi této pﬁíleÏitosti bychom rádi oslovili i obchodníky, kteﬁí v zónû podnikají, ponûvadÏ
i jejich názory mohou b˘t velmi zajímavé.

Argumenty příznivců
tramvajové dopravy:
• zaji‰tûní dopravní obsluhy centrální
ãásti mûsta pro v‰echny skupiny obyvatel (podle souãasného prÛzkumu
Dopravního podniku mûsta Brna vyuÏívá zastávky Zeln˘ trh a Námûstí Svobody pro v˘stup a nástup cca 5 300 cestujících za den)
• zaji‰tûní obousmûrného spojení bez
pﬁestupu do uzlÛ Hlavní nádraÏí
a âeská z dal‰ích místních ãástí (Masarykova ãtvrÈ, Husovice, Malomûﬁice
a Obﬁany)

1. První skupina chtûla tramvajovou
dopravu ponechat. Argumentovala pﬁedev‰ím pﬁístupností centra pro star‰í
obãany ãi tûlesnû postiÏené. Pﬁipou‰tûla
v‰ak, Ïe by nemuselo jít o provozování
„normální“ tramvaje, ale napﬁíklad
o jednokolejku ãi historické tramvaje.

1. Jak ãasto nav‰tûvujete centrum mûsta
nebo jím procházíte?
a) dennû (i nûkolikrát)
b) nûkolikrát za t˘den
c) nûkolikrát za mûsíc
d) ménû ãasto

• tramvaj omezuje náv‰tûvníky centra
v pohybu po pû‰í zónû – rozdûluje
Masarykovu ulici na „dopravní a pobytov˘ koridor“ (napﬁ. námûstím Svobody pro‰lo v roce 1997 dennû aÏ sto
tisíc osob)

Jak to v Ïivotû b˘vá, kaÏdá skupina
mûla kus pravdy, a proto bylo velmi
obtíÏné tento oﬁí‰ek rozlousknout pouze
na podkladû rÛznících se názorÛ. Struãnû
mÛÏeme shrnout nejãastûj‰í argumenty
„pro a proti“ tramvajové dopravû
v centru do následujících bodÛ.

Úvodní citace ãtenáﬁsk˘ch pﬁíspûvkÛ
z Lidov˘ch novin pomûrnû pﬁesnû vystihují názorové roz‰tûpení obyvatel mûsta
Brna na provozování tramvajové dopravy
v trase Jo‰tova – námûstí Svobody –
Masarykova. Chceme-li b˘t je‰tû pﬁesnûj‰í, mÛÏeme se opﬁít o prÛzkumy z roku
1997, které byly uskuteãnûny v souvislosti
s vypsáním soutûÏe na ﬁe‰ení námûstí
Svobody. Z nich vyplynulo rozdûlení
obãanÛ dokonce na ãtyﬁi skupiny:

A N K E T A
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NOVÁ TRAMVAJOVÁ SÍŤ
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Argumenty odpůrců
tramvajového provozu:

4. A koneãnû ãtvrtá skupina navrhovala
alternativní formy dopravy. Ve sv˘ch
vizích uvádûla „oddrátované“ námûstí
Svobody a Masarykovu tﬁídu a potﬁebnou dopravu navrhovala vyﬁe‰it netradiãnû, napﬁ. pomocí elektromobilÛ.

• tramvaj v pû‰í zónû je moÏno vnímat jako
mûstotvorn˘ prvek. O tom svûdãí celá
ﬁada pﬁíkladÛ z evropsk˘ch mûst (·trasburk, Grenoble, ·t˘rsk˘ Hradec, Linec,
ale i Bratislava, Liberec a Olomouc)

Vyplnûné anketní lístky mÛÏete do
6. dubna 2007 poslat na adresu Kanceláﬁ strategie mûsta MMB, Dominikánské námûstí 1, 601 67 Brno, nebo
odevzdat na kterékoliv vrátnici MMB
na Dominikánském nebo Malinovského námûstí, pﬁípadnû i do Urban
centra. Tû‰íme se na va‰e názory.

• pﬁi omezené rychlosti tramvajov˘ch
souprav v pû‰í zónû nehrozí bezpeãnostní a ekologická rizika

2. Druhá skupina chtûla tramvajovou
dopravu vylouãit. OdÛvodÀovala svÛj
názor tím, Ïe do centra mûsta netrvá
z jednotliv˘ch okruÏních zastávek cesta
déle neÏ deset minut a jsou ji schopni
ujít i star‰í obãané.

Dopravní podnik v číslech
Vozový park musí být pro svou rozsáhlost a stáří (průměrný „věk“ tramvají je
téměř 25 let, trolejbusů 11,5roku a autobusů 8,5 roku) každoročně obnovován –
nakupujeme nová vozidla nebo ta stará
alespoň rekonstruujeme, jednak abychom je obohatili o moderní prvky
(elektrická výzbroj, sedadla, informační
systém apod.), jednak abychom prodloužili jejich životnost.

březen

Patří tramvaj do centra?

Městská hromadná doprava v Brně dnes a zítra
Trolejbusová doprava slouÏí také
k dopravní obsluze území, má i funkci
spojovací napﬁíklad mezi tramvajovou
a autobusovou dopravou.
utobusy hrají v˘raznûj‰í roli
v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje,
kter˘ se na území kraje zavádí
v etapách postupnû od roku 2004. Integrované systémy jsou dal‰ími z tzv. udrÏiteln˘ch druhÛ dopravy.
S integrovan˘m dopravním systémem
úzce souvisí i pﬁestupní terminály, které
propojují veﬁejnou hromadnou dopravu
(tzv. modré autobusy, Ïeleznice) a systém
MHD v Brnû. Pﬁestupní terminály poskytují cestujícím, kteﬁí do Brna pﬁijíÏdûjí
z okolních obcí autobusovou nebo Ïelezniãní dopravou, moÏnost bezproblémov˘ch pﬁestupÛ.

|

• pravideln˘ tramvajov˘ provoz umoÏÀuje stálé a okamÏité vyuÏití trasy pro
pﬁípadné operativní odklony provozu
z ulic Rooseveltovy a Husovy

–

T R A M V A J
4. Pokud ano, jezdíte s ní do centra
mûsta (na námûstí Svobody ãi na Masarykovu), nebo spí‰e centrem jen
projíÏdíte a na tûchto ulicích nenastupujete ani nevystupujete?
a) vystupuji (nastupuji) v centru pravidelnû
b) vystupuji (nastupuji) v centru obãas
c) centrem jen projíÏdím
5. Pﬁál(a) byste si, aby i nadále jezdila
pﬁes námûstí Svobody a Masarykovu
tﬁídu tramvaj, aÈ jiÏ moderní, ãi historická souprava, nebo jste spí‰e pro vylouãení tramvajové dopravy z centra?
a) jsem pro tramvajovou dopravu
v centru
b) jsem proti tramvajové dopravû
v centru
c) je mi to jedno
6. Pokud preferujete tramvaj nebo je
vám to jedno, dáváte pﬁednost normální lince (dne‰nímu stavu), nebo
spí‰e historické tramvaji s omezen˘m
okruhem (na Nové Sady) a s bûÏn˘m
jízdn˘m?
a) normální linka
b) historická tramvaj
c) kombinace obou moÏností
d) nevím, nemám názor

PhDr. RADOSLAVA CICVÁRKOVÁ,
socioloÏka Kanceláﬁe strategie
mûsta MMB
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C E N T R U
Pro ty, kteří tramvaj chtějí:
7. Proã si myslíte, Ïe by mûla jezdit
tramvaj v centru mûsta?
a) umoÏÀuje dostupnost centra i pro
ménû pohyblivé skupiny obãanÛ
b) je mûstotvorn˘m prvkem, centrum
oÏivuje
c) je to souãást historické tradice
d) jiná odpovûì: . . . . . . . . . . . . . . . .
............................
............................
Pro ty, kteří tramvaj nechtějí:
8. Proã si myslíte, Ïe by tramvaj v centru
mûsta b˘t nemûla?
a) je nebezpeãná pro chodce
b) omezuje pohyb pû‰ích a Ïivot
v centru
c) provoz je pﬁíli‰ hluãn˘
d) jiná odpovûì: . . . . . . . . . . . . . . . .
............................
............................
9. Pohlaví:

a) muÏ

b) Ïena

10. Vûk: . . . . . . . . . . .
11. Bydli‰tû:
a) Brno – ulice ãi mûstská ãást:
.............................
b) mimo Brno

✃

