
            Brněnské komunikace a.s.  
            Útvar dopravního inženýrství 

 
 

 
 

Studie návrhu cykloopatření pro období 2014 s výhledem na další roky  

 
(studie) 

 

 

 
 

 
 

 
 
Vypracoval: Ing. Dušan Vokoun   

 

 

Prosinec 2013 

  



 
          Brněnské komunikace a. s. 

           Útvar dopravního inženýrství                                                                                                                  12/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2 

Obsah: 
 

ÚVOD 3 

2 DRUHY CYKLOOPATŘENÍ 4 

2.1 Stručná charakteristika jednotlivých opatření pro cyklisty 4 
2.1.1 Protisměrný cyklopruh v HDP 4 
2.1.2 Cyklopiktogramový koridor v HDP 4 
2.1.3 Vyhrazený pruh pro cyklisty v HDP 4 
2.1.4 Společná nebo samostatná stezka pro cyklisty v HDP nebo přidruženém dopravním prostoru 4 

3 OPATŘENÍ PRO CYKLISTY PRO ROK 2014 (NÁVRH) S VÝHLEDEM NA DALŠÍ ROKY 5 

3.1 Liniová opatření na radiálách města Brna (vyhrazené pruhy pro cyklisty, piktokoridory) 5 
3.1.1 Zpracované projekty (projektované v letech 2011 – 2013) - aktualizace 5 
3.1.2 Důležité radiály (návrh) 5 
3.1.3 Ostatní tahy (návrh) 5 

3.2 Plošná opatření (protisměrné pruhy pro cyklisty, Zóny 30) 5 

4 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA LINIOVÝCH OPATŘENÍ 6 

4.1 Zpracované projekty (období 2011 – 2013) – aktualizace 6 
4.1.1 Ulice Libušina třída (III/15272 a MK) 6 
4.1.2 Ulice Pisárecká (MK) 6 
4.1.3 Ulice Líšeňská (MK) 6 
4.1.4 Ulice Osová (MK) 6 
4.1.5 Ulice Zborovská (MK) 6 
4.1.6 Ulice Novolíšeňská (MK) 6 

4.2 Důležité radiály (návrh) 7 
4.2.1 Ulice Olomoucká (II/430 a MK) 7 
4.1.2 Ulice Jihlavská (II/602) 7 

4.3 Ostatní tahy (návrh) 7 
4.3.1 Ulice Křižíkova (MK) 7 
4.3.2 Ulice Dlouhá (III/15270) 7 

5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PLOŠNÝCH OPATŘENÍ 8 
5.1.1 Cykloobousměrky v centru (vzdálenost od centra cca. 500 m: 20 ulic) 8 
5.1.2 Cykloobousměrky v blízkosti centra (vzdálenost od centra cca. 1 500 m: 63 ulic) 8 

ZÁVĚR 8 
 

  



 
          Brněnské komunikace a. s. 

           Útvar dopravního inženýrství                                                                                                                  12/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3 

Úvod  

 

Tato studie obsahuje návrh opatření pro rok 2014 s výhledem na další roky, přičemž se jedná o realizaci jak liniových opatření 

(vyhrazené pruhy pro cyklisty, piktogramové koridory), tak i opatření plošných (protisměrné pruhy pro cyklisty).Součástí je i 

finanční odhad nákladů na jednotlivá cyklistická opatření. 
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 2 Druhy cykloopatření  

  Opatření pro cyklisty lze dělit na: 

 protisměrné cyklopruhy (bez oddělení/segregované) v hlavním dopravním prostoru (HDP)  

 cyklopiktogramové koridory pro cyklisty v HDP  

 vyhrazené pruhy pro cyklisty (případně v kombinaci s vozidly BUS nebo taxi) v HDP 

 společné nebo samostatné stezky pro cyklisty a chodce v HDP nebo přidruženém DP nebo mimo prostor komunikace  

 umožnění vjezdu/průjezdu komunikace cyklistům (SDZ č. B 11)   

2.1 Stručná charakteristika jednotlivých opatření pro cyklisty 

2.1.1 Protisměrný cyklopruh v HDP  

Stručná charakteristika: 

 pohyb cyklisty vůči ostatní dopravě buďto není nijak oddělen nebo je naopak plně oddělen (segregován)  

 cyklista se pohybuje na vozovce buď společně s ostatními vozidly (v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb.) nebo ve 

svém segregovaném jízdním pruhu    

 nejvyšší dovolená rychlost všech vozidel je nejvýše 50 km/h  při segregovaném provozu cyklistické dopravy nebo 

nejvýše 30 km/h (resp. 20 km/h v obytných a pěších zónách) při společném provozu cyklistické a ostatní dopravy  

 svislé DZ č. IP 4b a č. B 2 je doplněno dodatkovými tabulkami č. E 12a,b na kterých je vyznačeno skutečné 

uspořádání jízdy cyklisty vůči ostatním vozidlům  

 v celé délce nebo jen na začátku a na konci, příp. v místech příčných vazeb může být doplněn piktokoridor (VDZ č. 

V 20) nebo je vyznačen souvislý segregovaný (ochranný) cyklopruh (VDZ č. V 14) 

2.1.2 Cyklopiktogramový koridor v HDP 

Stručná charakteristika: 

 pohyb cyklisty vůči ostatní dopravě není nijak oddělen (segregován) 

 cyklista se pohybuje na vozovce společně s ostatními vozidly 

 vodorovným dopravním značením (VDZ č. V 20) je na vozovce opticky podkreslen doporučený pohyb cyklisty 

 pro řidiče ostatních vozidel přímo nevyplývají v místě realizace piktokoridoru žádné zvláštní povinnosti (platí 

ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění) 

 nejvyšší dovolená rychlost vozidel je nejvýše 50 km/h (obvykle dle obecné úpravy provozu na PK) 

 na komunikaci se nenachází směrové oblouky malých poloměrů, podélný sklon je příznivý, existuje pohledový vztah 

mezi cyklistou a protijedoucím řidičem 

 intenzita dopravy na komunikaci se pohybuje řádově do 12-14 tis. vozidel/24 hod.)  

2.1.3 Vyhrazený pruh pro cyklisty v HDP 

Stručná charakteristika: 

 pohyb cyklisty vůči ostatní dopravě je plně oddělen (segregován) 

 vhodné opatření na komunikacích s vyšší intenzitou dopravy 

 vyhrazený pruh pro cyklisty může být realizován jako společný s vozidly BUS, případně TAXI 

 vyhrazený pruh je vyznačen svislým (SDZ č. IP 20a,b) a vodorovným dopravním značením (VDZ č. V 1a nebo V 2b)   

 nejvyšší dovolená rychlost vozidel je nejvýše 50 km/h (obvykle dle obecné úpravy provozu na PK) 

 v místech světelně řízených křižovatek se obvykle zřizují i čekací prostory pro cyklisty (VDZ č. V 19) 

 opatření může být v některých místech z důvodů nedostatečné šířky komunikace mezi obrubami částečně nahrazeno 

realizací cyklopiktogramového koridoru 

2.1.4 Společná nebo samostatná stezka pro cyklisty v HDP nebo přidruženém dopravním prostoru 

Stručná charakteristika: 

 pohyb cyklisty vůči ostatní dopravě je plně oddělen (segregován) a vedený buď v HDP nebo častěji v přidruženém 

dopravním prostoru nebo mimo komunikaci 

 vhodné opatření na komunikacích s vysokou intenzitou dopravy (více než 20 tis. vozidel/24 hod.) a nejvyšší 

dovolenou rychlostí vyšší než 50 km/h (obvykle 90 km/h a více) 

 stezka slouží buď pouze cyklistům, nebo umožňuje i užití chodci (společný provoz) 

 je použito vždy příslušné svislé dopravní značení (C 8a,b resp. C 9/10) příp. v kombinaci s vodorovným dopravním 

značením (VDZ č. V 1a nebo V 2b)   

 nejvyšší dovolená rychlost vozidel je nejvýše 50 km/h (obvykle dle obecné úpravy provozu na PK) 
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3 Opatření pro cyklisty pro rok 2014 (návrh) s výhledem na další roky  

3.1 Liniová opatření na radiálách města Brna (vyhrazené pruhy pro cyklisty, piktokoridory)  

Opatření tohoto typu jsou rozdělena do tří kategorií: 

3.1.1 Zpracované projekty (projektované v letech 2011 – 2013) - aktualizace  

 Ulice Libušina třída (III/15272 a MK) – stoupací vyhrazený pruh pro cyklisty  

 Ulice Pisárecká (MK) – stoupací vyhrazený pruh pro cyklisty  

 Ulice Líšeňská (MK) – stoupací vyhrazený pruh pro cyklisty  

 Ulice Osová (MK) – stoupací vyhrazený pruh pro cyklisty  

 Ulice Zborovská (MK) – stoupací vyhrazený pruh pro cyklisty  

 Ulice Novolíšeňská (MK) – obousměrný vyhrazený pruh pro cyklisty  

3.1.2 Důležité radiály (návrh)   

 Ulice Olomoucká (II/430 a MK) – obousměrný vyhrazený pruh pro cyklisty  

 Ulice Jihlavská (II/602) – obousměrný vyhrazený pruh pro cyklisty  

3.1.3 Ostatní tahy (návrh)   

 Ulice Křižíkova (MK) – obousměrný vyhrazený pruh pro cyklisty  

 Ulice Dlouhá (III/15270) – stoupací vyhrazený pruh pro cyklisty  

3.2 Plošná opatření (protisměrné pruhy pro cyklisty, Zóny 30)  

Opatření tohoto typu mají cyklistům zpřístupnit zejména komunikace v centru a v těsné blízkosti centra a následně pak zvýšit 

bezpečnost všech účastníků silničního provozu (nejen cyklistů) v řešeném území, tzn. realizaci zklidňujícího opatření – 

instalace tzv. Zóny 30.  
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4 Stručná charakteristika liniových opatření  

4.1 Zpracované projekty (období 2011 – 2013) – aktualizace 
Tato skupina projektů byla ve výše zmíněném období na základě objednávky OD MMB zpracována a odevzdána BKOM-

ÚDI, přičemž o jejich realizaci nebylo ze strany OD MMB dosud rozhodnuto. Dle návrhu BKOM-ÚDI doporučuje tato dříve 

navržená opatření zaktualizovat a realizovat.  

4.1.1 Ulice Libušina třída (III/15272 a MK)  

Ulice je dvoupruhová (na části úseku délky cca. 650,0 m čtyřpruhová) sběrná komunikace spojující MČ Brno – Kohoutovice 

s centrem města a velkým městským okruhem. Intenzita dopravy činí cca. 7 000 vozidel/24 hodin. Dle dat BKOM-ÚDI činí 

intenzita cyklistů na této komunikaci cca. 100 cyklistů/24 hodin ve všední den. Na úseku délky cca. 3500 m je navržen 

stoupací vyhrazený pruh pro cyklisty. Opatření navazuje na obousměrný vyhrazený pruh pro cyklisty na ulici Antonína 

Procházky, po které je vedena oficiální městská cyklotrasa č. B 11. Komunikace je začleněna do sítě rychlých (páteřních) 

dopravních tras dle Generelu cyklistické dopravy. Opatření je pro cyklisty významné z důvodu napojení okrajové části města 

s jeho centrem.  

  

4.1.2 Ulice Pisárecká (MK)  

Ulice je dvoupruhovou místní komunikací II. třídy (sběrná komunikace) sběrná komunikace spojující MČ Brno – Nový 

Lískovec s centrem města a velkým městským okruhem. Na úseku délky cca. 800,0 m je navržen stoupací vyhrazený pruh pro 

cyklisty. Intenzita dopravy činí cca. 10 000 vozidel/24 hodin. Dle dat BKOM-ÚDI činí intenzita cyklistů na této komunikaci 

cca. 200 cyklistů/24 hodin ve všední den. Opatření navazuje na stávající stezku pro chodce a cyklisty na ulici Pisárecké (MK) 

a dále na obousměrný vyhrazený pruh pro cyklisty na MÚK Hlinky/Bauerova. Komunikace je začleněna do sítě rychlých 

(páteřních) dopravních tras dle Generelu cyklistické dopravy.  

    

 4.1.3 Ulice Líšeňská (MK)  

Ulice je dvoupruhovou místní komunikací II. třídy (sběrná komunikace) spojující MČ Brno – Vinohrady a MČ Brno – Líšeň 

s velkým městským okruhem (resp. centrem města). Na úseku délky cca. 500,0 m je navržen stoupací vyhrazený pruh pro 

cyklisty. Intenzita dopravy činí cca. 10 000 vozidel/24 h. Dle dat BKOM-ÚDI činí intenzita cyklistů na této komunikaci cca. 

240 cyklistů/24 hodin ve všední den. Komunikace je začleněna do sítě rychlých (páteřních) dopravních tras dle Generelu 

cyklistické dopravy.  

    

 4.1.4 Ulice Osová (MK)  

Ulice je dvoupruhovou místní komunikací II. třídy (sběrná komunikace), která spojuje ulici Jihlavská (II/602) a Elišky 

Přemyslovny (III/15270).  Na úseku délky cca. 1 500,0 m je navržen stoupací vyhrazený pruh pro cyklisty. Intenzita dopravy 

činí cca. 10 000 vozidel/24 h. Dle dat BKOM-ÚDI činí intenzita cyklistů na této komunikaci cca. 100 cyklistů/24 hodin ve 

všední den. Komunikace není začleněna v Generelu cyklistické dopravy, nicméně stávající šířkový profil komunikace 

umožňuje bezproblémovou realizaci opatření pro cyklisty. Realizace opatření souvisí s požadavkem na zvýšení počtu 

parkovacích míst ze strany MČ, kterému je v rámci projektu cykloopatření plně vyhověno.   

4.1.5 Ulice Zborovská (MK)  

Ulice je dvoupruhovou místní komunikací III. třídy (obslužná komunikace). Skrze ulici Luční, Štursovu a Kroftovu napojuje 

MČ Brno – Komín (resp. i MČ Brno-Bystrc) na centrální část města. Na úseku délky cca. 500,0 m je navržen stoupací 

vyhrazený pruh pro cyklisty. Intenzita dopravy činí cca. 6 000 vozidel/24 h. Dle dat BKOM-ÚDI činí intenzita cyklistů na této 

komunikaci cca. 200 cyklistů/24 hodin ve všední den. Komunikace je začleněna do sítě zklidněných komunikací (ulic) dle 

Generelu cyklistické dopravy.  

    

4.1.6 Ulice Novolíšeňská (MK)  

Ulice je čtyřpruhovou místní komunikací II. třídy (sběrná komunikace). Napojuje MČ Brno – Líšeň jednak na ulici 

Jedovnickou (II/373) a dále na ulici Mifkovu a Ondráčkovu. Charakter opatření je částečně lokální – úzce souvisí se stávající 

rekreační cyklistickou dopravou v předmětném území a je požadováno MČ Brno - Líšeň. Na úseku délky cca. 2 500,0 m je 

navržen obousměrný vyhrazený pruh pro cyklisty. Intenzita dopravy činí cca. 10 000 vozidel/24 h. Dle dat BKOM-ÚDI činí 

intenzita cyklistů na této komunikaci cca. 150 cyklistů/24 hodin ve všední den. Komunikace je začleněna do sítě rychlých 

(páteřních) dopravních tras dle Generelu cyklistické dopravy  
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 4.2 Důležité radiály (návrh)  
V souladu s Generelem cyklistické dopravy jsou navržena cyklistická opatření na těchto významných radiálách města 

v souladu s požadavkem OD MMB:   

4.2.1 Ulice Olomoucká (II/430 a MK)  

Ulice je sběrná dvoupruhová (na části úseku délky cca. 800,0 m čtyřpruhová) silnice II. třídy. Komunikace spojuje zejména 

MČ Brno – Slatina s centrem města a velkým městským okruhem. Intenzita dopravy činí cca. 15 000 vozidel/24 h. Dle dat 

BKOM-ÚDI činí intenzita cyklistů na této komunikaci cca. 150 cyklistů/24 hodin ve všední den. Na úseku délky cca. 2 500,0 

m je navržen obousměrný vyhrazený pruh pro cyklisty v kombinaci s piktokoridorem. Návrh realizace opatření je spojen 

mimo jiné s požadavkem společnosti Honeywell, která požádala město Brno o prověření a realizaci vhodného cykloopatření, 

které by propojovalo Černovické terasy s centrem města a částečně i se stávající cyklotrasou č. 5 (Svitavskou). Komunikace je 

začleněna do sítě rychlých (páteřních) dopravních tras dle Generelu cyklistické dopravy. 

  

4.1.2 Ulice Jihlavská (II/602)  

Ulice je čtyřpruhová silnice II. třídy a je významnou radiálou města Brna. Na úseku délky cca. 2 000,0 m je navržen 

obousměrný vyhrazený pruh pro cyklisty. Intenzita dopravy činí cca. 20 000 vozidel/24 hodin. Dle dat BKOM-ÚDI činí 

intenzita cyklistů na této komunikaci cca. 200 cyklistů/24 hodin ve všední den. Návrh respektuje požadavek MČ Brno – 

Bosonohy na realizaci vhodného cykloopatření, které by zajistilo cyklistické propojení této městské části s centrální částí 

města. Komunikace je začleněna do sítě rychlých (páteřních) dopravních tras dle Generelu cyklistické dopravy. 

   

4.3 Ostatní tahy (návrh)  
V souladu s Generelem cyklistické dopravy jsou navržena cyklistická opatření na těchto komunikacích důležitých pro 

cyklistickou dopravu:   

4.3.1 Ulice Křižíkova (MK)  

Ulice je dvoupruhová místní komunikace II. třídy (sběrná). Komunikace spojuje zejména MČ Brno – Královo Pole s MČ Brno 

– Sever, resp. MČ Brno Maloměřice a Obřany. Spolu s dalšími plánovanými opatřeními na komunikační síti (např. 

cykloobousměrka na ulici Malátova) je součástí cyklistické vazby (propojení) cyklotras č. 1 (Svratecká) a č. 5 (Svitavská). 

Intenzita dopravy činí cca. 9 000 vozidel/24 h. Dle dat BKOM-ÚDI činí intenzita cyklistů na této komunikaci cca. 200 

cyklistů/24 hodin ve všední den. Na úseku délky cca. 1 500,0 m je navržen obousměrný vyhrazený pruh pro cyklisty 

v kombinaci s piktokoridorem. Komunikace je začleněna do sítě rychlých (páteřních) dopravních tras dle Generelu cyklistické 

dopravy. 

 4.3.2 Ulice Dlouhá (III/15270)  

Ulice je dvoupruhová komunikace III. třídy. Propojuje MČ Brno – Starý Lískovec s ulicí Jihlavskou (II/602). Na úseku délky 

cca. 900,0 m je navržen stoupací vyhrazený pruh pro cyklisty. Intenzita dopravy se pohybuje v rozmezí cca. 7 - 12 000 

vozidel/24 hodin. Dle dat BKOM-ÚDI činí intenzita cyklistů na této komunikaci cca. 200 cyklistů/24 hodin ve všední den. 

Komunikace je začleněna do sítě rychlých (páteřních) dopravních tras dle Generelu cyklistické dopravy. 
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5 Stručná charakteristika plošných opatření  
Realizací plošných opatření se konkrétně rozumí zpřístupňování stávajících jednosměrných komunikací cyklistům v obou 

směrech, a to zejména v centru a v jeho těsné blízkosti, což znamená instalaci tzv. protisměrných pruhů pro cyklisty 

(cykloobousměrek). Plošná velikost (rozloha) území pro realizaci tohoto opatření může být libovolně určena dle 

požadavku OD MMB ve vazbě na předpokládaný časový horizont do roku 2020 (teoreticky). 

 

V souladu s požadavkem OD MMB,ADOS, s.r.o., občanských iniciativ (Brno na kole) i laické veřejnosti je navržen 

seznam ulic, který je rozdělen na dvě zájmové oblasti, a to oblast centra (20 ulic) a širšího centra (63 ulic). Oblast centra 

má obecně vysokou prioritu. V oblasti širšího centra jsou pak vybrané ulice s vyšší prioritou realizace vzájemně setříděny 

do jednotlivých skupin. Tyto skupiny jsou nově navrženy jako zklidněné zóny (Zóna 30).     

5.1.1 Cykloobousměrky v centru (vzdálenost od centra cca. 500 m: 20 ulic) 

Jakubské náměstí, Běhounská, Mozartova, Beethovenova, Dvořákova, Za Divadlem, Novobranská, Orlí, Zelný trh,  

Petrská, Radnická, Panská, Dominikánská, Mečová, Dominikánské náměstí, Veselá, Besední, Solniční, Benešova 

5.1.2 Cykloobousměrky v blízkosti centra (vzdálenost od centra cca. 1 500 m: 63 ulic) 

Jana Uhra, Grohova, Gorkého, Jiráskova, Arne Nováka, Slovákova, Smetanova, Pekárenská, Sokolská, Antonínská, 

Cihlářská, Bayerova, Tučkova, Sušilova, Jeřábkova, Hileho, Bartošova, Kudelova, Traubova, Příční, Stará, Francouzská, 

Přadlácká, Spolková, Körnerova, Soudní, Valcha, Špitálka, Stavební, Podnásepní, Vlhká, Štěpánská, Cyrilská, Přízova, 

Čechyňská, Široká, Spěšná, Železniční, Hradlová, Havlenova, Sobotkova, Křídlovická, Leitnerova, Annenská, Vodní, 

Bezručova, Ypsilantiho, Zahradnická, Výstavní, Zedníkova, Marešova, Pellicova, Trávníky, Lužova, Muchova, 

Tomanova, Helfertova, Durďákova, Hoblíkova, Ryšánkova, Žampachova.   

 

Závěr  

U liniových opatření doporučujeme v roce 2014 přednostní realizaci již zpracovaných, avšak nerealizovaných projektů 

z let 2011 – 2013 poté, co budou tyto projekty aktualizovány. Celkový odhad nákladů na realizaci těchto 6 projektů je 

odhadován na přibližně 5 mil. Kč (včetně DPH). Co se týče opatření na důležitých radiálách, tak v souladu se záměrem 

OD MMB doporučujeme realizovat opatření na těchto dvou radiálách – ulici Jihlavské (II/602) a Olomoucké (II/430 a 

MK) s odhadem nákladů v objemu přibližně 3,6 mil. Kč. Ostatní tahy – ulice Křižíkova a Dlouhá – jsou pak odhadovány 

na zhruba 1, 4 mil. Kč.    

 

U plošných opatření (cykloobousměrek) doporučujeme ve vzájemné shodě mezi OD MMB, ADOS s.r.o., občanským 

sdružením Brno na kole i požadavky laické veřejností prioritně realizovat opatření v centru města (20 ulic), poté řešit 

komunikace v širším centru (63 ulic). Spolu s tím doporučujeme realizovat zároveň dopravní zklidnění vybraných 

obytných celků (tzv. zřízení Zón 30), kdy toto dopravní zklidnění významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech 

účastníků provozu na PK (nejen cyklistů). Celkové náklady odhadujeme na přibližně 300 tis. Kč na realizaci opatření 

v centru města a na 1 mil. Kč v jeho širším centru.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brněnské komunikace a. s. 

Útvar dopravního inženýrství 

 
V Brně: 18. 12. 2013                                                                        Vypracoval: Ing. Vokoun 



 
          Brněnské komunikace a. s. 

           Útvar dopravního inženýrství                                                                                                                  12/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

9 

 

Příloha č. 3: Návrh cykloopatření na rok 2014 (s výhledem na další roky)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1: Seznam liniových opatření na území města Brna (vyhrazené pruhy pro cyklisty) 

Číslo Název Délka (km) Začátek opatření Konec opatření Typ opatření Zpracování PD 
(bez DPH)

Realizace SDZ+VDZ 
(bez DPH) 

Úprava SSZ 
(bez DPH) 

Počet SSZ Náklady celkem 
(bez DPH)

1 Libušina třída (III/15272 a MK) 3,5 kř. Šárka/Antonína Procházky kř. Libušina třída/Jírovcova liniové (vyhr. cyklopruh) 14 400 1 627 500 není 1641900

2 Pisárecká (MK) 0,8 kř. Pisárecká/Antonína Procházky kř. Pisárecká/Lesní liniové (vyhr. cyklopruh) 7 200 372 000 není 379200

3 Líšeňská (MK) 0,5 smyčka TRAM kř. Líšeňská/Křtinská liniové (vyhr. cyklopruh) 7 200 232 500 není 239700

4 Osová (MK) 1 kř. Osová/Elišky Přemyslovny kř. Osová/Jihlavská (mimo) liniové (vyhr. cyklopruh) 14 400 465 000 není 479400

5 Zborovská (MK) 0,35 kř. Jindřichova/Zborovská kř. Zborovská/Tábor liniové (vyhr. cyklopruh) 7 200 162 750 není 169950

6 Novolíšeňská (MK) 2,5 smyčka BUS (Novolíšeňská) kř.Novolíšeňská/Jedovnická liniové (vyhr. cyklopruh) 14 400 1 162 500 není 1176900

7 Křižíkova (MK) 1,3 kř. Křižíkova/Kociánka kř. Křižíkova/Třískalova liniové (vyhr. cyklopruh) 27 000 604 500 není 631500

8 Dlouhá (MK) 0,9 kř. Dlouhá/Čeňka Růžičky kř. Dlouhá/Jihlavská liniové (vyhr. cyklopruh) 20 250 418 500 45 000 1 483750

9 Olomoucká (II/430 a MK) 2,2 kř. Olomoucká/Ostravská Olomoucká/Řipská (mimo) liniové (vyhr. cyklopruh) 90 000 1 023 000 70 000 2 1183000

10 Jihlavská (II/602) 3,5 kř. Skalní/Pražská kř. Jihlavská/Dlouhá liniové (vyhr. cyklopruh) 90 000 1 627 500 95 000 3 1812500

Poznámka:

odhad nákladů na aktualizaci zpracovaných  projektů z let 2011 - 2013:  4 945 331,- Kč (v Kč, včetně DPH)

odhad nákladů na ostatních tazích: 1 349 453,- Kč (v Kč, včetně DPH)

odhad nákladů na opatření na důležitých radiálách: 3 624 555,- (v Kč, včetně DPH)

Uvažovány náklady realizace ve výši 465 000,- Kč na 1 km délky obousměrného cyklopruhu (SDZ + VDZ) dle realizované akce Kounicova + náklady na nutnou úpravu SSZ odborně odhadnuty

Nové VDZ realizováno bílou barvou, veškeré SDZ reflexní třída 1



Příloha č. 2: Seznam plošných opatření na území města Brna (cykloobousměrky, Zóny 30) 

Poznámka: všechny ulice v centru (vyznačené tučně) mají vysokou prioritu realizace

barevně odlišnou barvou jsou seskupeny  ulice (komunikace), které jsou součástí nově navržené 

zklidněné zóny (tzv. Zóny 30) a mají stanovenu (dle ADOS, s.r.o.) vyšší prioritu realizace

Číslo Název Číslo Název Číslo Název

1 Jakubské náměstí 9 Zelný trh 16 Veselá

2 Běhounská 10 Petrská 17 Besední

3 Mozartova 11 Radnická 18 Solniční

4 Beethovenova 12 Panská 19 Benešova

5 Dvořákova 13 Dominikánská 20 Čápkova

6 Za Divadlem 14 Mečová

7 Novobranská 15 Dominikánské náměstí

8 Orlí

Číslo Název Číslo Název Číslo Název

21 Jana Uhra 43 Přadlácká 65 Vodní

22 Grohova 44 Spolková 66 Bezručova

23 Gorkého 45 Körnerova 67 Ypsilantiho

24 Jiráskova 46 Soudní 68 Zahradnická

25 Arne Nováka 47 Valcha 69 Výstavní

26 Slovákova 48 Špitálka 70 Zedníkova

27 Smetanova 49 Stavební 71 Marešova

28 Pekárenská 50 Podnásepní 72 Pellicova

29 Sokolská 51 Vlhká 73 Trávníky

30 Antonínská 52 Štěpánská 74 Lužova

31 Cihlářská 53 Cyrilská 75 Muchova

32 Bayerova 54 Přízova 76 Tomanova

33 Tučkova 55 Čechyňská 77 Helfertova

34 Sušilova 56 Široká 78 Durďákova

35 Jeřábkova 57 Spěšná 79 Hoblíkova

36 Hileho 58 Železniční 80 Ryšánkova

37 Bartošova 59 Hradlová 81 Žampachova

38 Kudelova 60 Havlenova 82 martinkova

39 Traubova 61 Sobotkova 83 Fišova

40 Příční 62 Křídlovická 84 Schodová

41 Stará 63 Leitnerova

42 Francouzská 64 Annenská

Poznámka:

Odhad hodin na PD (cykloobousměrky v centru): 108 900,- Kč (včetně DPH)

Odhad nákladů na realizaci (cykloobousměrky v centru města): 193 600,- Kč (včetně DPH)

Celkem (v Kč, včetně DPH): 302 500,- Kč 

Odhad hodin na PD (cykloobousměrky v blízkosti centra): 343 035,- Kč (včetně DPH)

Odhad nákladů na realizaci (cykloobousměrky v blízkosti centra): 619 520,- Kč (včetně DPH)

Celkem (v Kč, včetně DPH): 962 555,- Kč 

Celkem opatření v centru a jeho blízkém okolí  (v Kč, včetně DPH): 1 265 055,- Kč 

Výpočet cenové kalkulace:

Počítáno s normativem 10 odpracovaných hodin na zpracování PD pro jednu ulici 

Počítáno s normativem nákladů realizace na jednu ulici v částce 16 000,- Kč 

Počtání s odhadovanou 50% realizovatelností ze všech vyprojektovaných akcí

(odhady jsou odvozeny z průměrných hodnot navržených a realizovaných akcí v letech 2012-2013)

Cykloobousměrky v centru (vzdálenost od centra cca. 500 m ) - 20 ulic

Cykloobousměrky v blízkosti centra (vzdálenost od centra cca. 1 500 m) - 63 ulic




