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1 Úvod  

 

Cyklistická doprava ve městě Brně byla dlouhou dobu poněkud opomíjeným druhem dopravy. Jízdní kolo bylo 
mnohdy vnímáno spíše jako prostředek aktivního využití volného času (sport, turistika) než jako dopravní 
prostředek pro každodenní pohyb po městě Brně.  

Teprve v roce 2010 byl zpracován klíčový materiál s názvem Generel cyklistické dopravy ve městě Brně. Tento 
strategický dokument nastiňuje, jakým směrem by se měla v následujících letech cyklistická doprava vyvíjet a 
jakými opatřeními by tohoto cíle mělo být dosaženo, a to jak na čistě rekreačních tak i dopravních koridorech. 
Mezi hlavní směry rozvoje týkající se cyklistické infrastruktury patří především: 

 spojitá síť cyklotras  

 plošná průchodnost území 

Spojitá síť cyklotras 

Základní síť cyklotras (koridorů), která slouží především pro rychlé dosažení cíle a na níž jsou uplatňována 
zejména liniová opatření. Jedná se většinou o důležité radiály spojující okrajové městské části s centrem. Mezi 
tato opatření patří zejména: 

 vyhrazený pruh pro cyklisty 

 víceúčelový pruh pro cyklisty 

 piktogramový koridor pro cyklisty 

Některá z těchto opatření byla již v minulých letech ve městě Brně realizována (ulice Mifkova, Petra Křivky, Nové 
Sady), další se v současnosti plánují (ulice Vídeňská). Samostatnou kapitolou jsou pak jednotlivé stavební realizace 
stezek pro cyklisty, ať již pouze pro cyklisty nebo umožňující smíšený provoz spolu s chodci.     

Plošná průchodnost území 

Mimo výše uvedenou základní síť cyklotras je důležité zajistit plynulý bezbariérový pohyb cyklistů v území. Síť 
většiny městských částí je dnes tvořena systémem propojených většinou jednosměrných ulic - důvodem je jednak 
možnost legálního parkování vozidel po jedné straně ulice a dále zabránění možnému tranzitu vozidel skrze 
městskou zástavbu. 

 Mezi vhodné opatření proto patří zřizování tzv. protisměrných cyklistických pruhů („cykloobousměrek“). Ty se se 
v minulých letech ve městě Brně objevovaly spíše výjimečně a obvykle jako jednotlivá izolovaná opatření 
realizovaná v jednotlivých městských částech.  

 V letech 2012 - 2013 bylo však již realizováno 20 akcí (mj. ulice Haasova, Mahenova, Vodova, Jaselská, Hrnčířská) 
přičemž další mají v roce 2014 následovat.  

Sčítání cyklistické dopravy  

S ohledem na vše výše uvedené – realizaci vybraných opatření pro cyklisty spojených s nárůstem cyklistů ve 
městě Brně  - je sčítání dopravy na cyklistické infrastruktuře (obecně) důležitým a neopominutelným prvkem. 
Situace ve městě Brně je k dnešnímu dni taková, že sčítání je prováděno v posledních letech ve dvouletých 
cyklech dle objednávky OD MMB a jeho výstupem je pak kartogram intenzit cyklistů na sledované infrastruktuře 
(dostupné jsou kartogramy z let 2006, 2010 a 2012). Další lokální sčítání cyklistů pak případně probíhají 
v jednotlivých městských částech. Sčítány jsou předem vybrané profily (obvykle ručně sčítači ve vybraných 
termínech).  
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Sčítání tak bohužel nezachycuje časovou a prostorovou proměnlivost intenzity cyklistické dopravy na území 
města Brna, a to jak během jednotlivých ročních období, tak i během kratších časových úseků (dny, týdny, 
měsíce). Navíc data nejsou k dispozici on-line a nelze je ani prezentovat širší veřejnosti – nejsou veřejně 
přístupná. 

 Pro zvýšení množství a kvality dat o intenzitě cyklistické dopravy na území města Brna je proto navržena instalace 
automatických měřících bodů na vybraných profilech cyklistických stezek. Výhodou automatických sčítačů je 
jejich nepřetržitý provoz, možnost získávat data online a prezentovat je veřejnosti. 

  

Hlavní funkce a možnosti sčítání dopravy na vybraných cyklistických profilech: 

 zkvalitnění sledování a vyhodnocování intenzity cyklodopravy  

 monitoring (vedle cyklistů) také pěších či in-line bruslařů 

 podklad pro plánování systému cyklodopravy  

 podklad pro zdůvodnění investic do nové infrastruktury (např. analýza nákladů a socioekonomických 
přínosů při přípravě žádosti o dotaci z fondů EU či národních zdrojů) 

 zkoumání přínosu cyklodopravy v cestovním ruchu 

 propagace a online prezentace dat veřejnosti, např. instalace tabulí, která zobrazuje aktuální průjezdy 
cyklistů v příslušném dni a celkově v daném roce 
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2 Stručný popis vybraných lokalit 
 
Lokalita č. 1 – Komín 

Na ulici Kníničské (II/384) je navrženo umístění automatického sčítače na společné stezce pro cyklisty a pěší, který 
bude sčítat chodce i cyklisty (jako dvě samostatné skupiny) včetně rozlišení směru jejich pohybu. Sčítač je 
kombinovaný typ (využívá jak indukční smyčku, tak i infračervený tepelný senzor) umístěný na samostatném 
sloupku.  Lokalitou je vedena jedna ze dvou páteřních cyklotras města Brna, a to cyklotrasa č. 1 (Svratecká).  

Poznámka: 

Tato cyklotrasa je součástí panevropské sítě cyklotras Eurovelo č. 4 a zároveň důležitou národní páteřní 
cyklotrasou spojující město Brno a Praha, tzv. Pražskou stezkou.  

Na území města je trasa vedena ve směru sever – jih, přičemž některé její úseky jsou značeny jako cyklotrasa (SDZ 
č. IS 19 – IS 21) a některé úseky jsou řešené stavebně jako společná stezka pro cyklisty a pěší (SDZ č. C 8). Dílčí úsek 
trasy je veden formou dvojice paralelních stezek lemujících řeku Svratku. Stavební šířka stezky je min. 3,0 m 
v souladu s normou ČSN 73 6110, úseky značené svislým dopravním značením jako cyklotrasa jsou pak vedeny 
zejména po obousměrných místních komunikacích III. třídy (obslužných) dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích.  

Trasa jako celek má rekreační charakter, její dopravní funkce je druhořadá. Intenzita cyklistů na stezce je 
rovnoměrně rozložená takřka ve všech úsecích a pohybuje se dle kartogramu BKOM-ÚDI (rok 2012) kolem 1800 
cyklistů/24 hod. ve všední den a 2 500 cyklistů/24 hod. v neděli. Trasa je vedena v Generelu cyklistické dopravy ve 
městě Brně v tzv. základním systému rekreačních cyklotras.  

Lokalita č. 2 – Jundrov 

Na ulici Veslařské (MK) je navrženo umístění automatického sčítače na společné stezce pro cyklisty a pěší přímo 
sousedící s touto komunikací, který bude sčítat chodce i cyklisty (jako dvě samostatné skupiny) včetně rozlišení 
směru jejich pohybu. Použitý je kombinovaný sčítač. V předmětném místě je vedena cyklotrasa č. 1.   

Lokalita č. 3 – Pisárky 

V lokalitě je navrženo umístění automatického sčítače na samostatné společné stezce pro cyklisty a pěší 
situované v přírodní zalesněné lokalitě v blízkosti koupaliště Riviéra, který bude sčítat chodce i cyklisty (jako dvě 
samostatné skupiny) včetně rozlišení směru jejich pohybu. Použitý je kombinovaný sčítač. V předmětném místě je 
vedena cyklotrasa č. 1.   

Lokalita č. 4 – IKEA (nákupní centrum) 

V lokalitě je navrženo umístění automatického sčítače na samostatné společné stezce pro cyklisty a pěší 
situované v těsné blízkosti nákupního centra IKEA, který bude sčítat chodce i cyklisty (jako dvě samostatné 
skupiny) včetně rozlišení směru jejich pohybu. Použitý je kombinovaný sčítač. V předmětném místě je vedena 
cyklotrasa č. 1 – jedná se o úsek, kde je velký výskyt nejenom cyklistů, ale zejména in-line bruslařů.   

Lokalita č. 5 – Brněnské Ivanovice 

V lokalitě je navrženo umístění automatického sčítače na místní komunikaci IV. třídy (dle zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích), což je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je 
umožněn smíšený provoz. V předmětném úseku je komunikace označena svislým dopravním značením č. B 11 
„Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 „Mimo dopravní obsluhy“, který bude 
sčítat chodce i cyklisty (jako dvě samostatné skupiny) včetně rozlišení směru jejich pohybu. Použitý je 
kombinovaný sčítač. V předmětném místě je vedena cyklotrasa č. 5 (Svitavská) – jedná se jako v předchozím 
případě o úsek, kde je velký výskyt nejenom cyklistů, ale i in-line bruslařů.   
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Poznámka: 

Tato cyklotrasa je součástí panevropské sítě cyklotras Eurovelo č. 9, dále evropského koridoru  Greenways Krakov 
– Vídeň (spojení dvou významných středoevropských metropolí) a tzv. Jantarové stezky (to je jedna z nejstarších a 
zároveň nejznámějších obchodních cest). 

 Na území města je trasa vedena opět ve směru sever – jih, přičemž některé její úseky jsou – podobně jako u 
cyklotrasy č. 1 (Svratecké) -  značeny jako cyklotrasa (SDZ č. IS 19 – IS 21) a některé úseky jsou řešené stavebně 
jako společná stezka pro cyklisty a pěší (SDZ č. C 8), nebo případě jako samostatná stezka pro cyklisty (SDZ č. C 7). 

 V lokalitě Komárov se cyklotrasa větví – krátká část cyklotrasy příčně propojuje (ve směru východ – západ) tuto 
cyklotrasu s cyklotrasou Svrateckou (č. 1). Stavební šířka stezky je min. 3,0 m v souladu s normou ČSN 73 6110, 
úseky značené svislým dopravním značením jako cyklotrasa jsou pak vedeny zejména po obousměrných místních 
komunikacích III. třídy (obslužných) dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.  

Trasa jako celek má rekreační charakter, její dopravní funkce je druhořadá. Intenzita cyklistů na stezce je -  
s výjimkou úseku v Obřanech a pak úseku od rozvětvení cyklotrasy směrem k soutoku řeky Svratky a Svitavy – 
poměrně rovnoměrně rozložená a pohybuje se dle kartogramu BKOM-ÚDI (rok 2012) kolem 1100 cyklistů/24 hod. 
ve všední den a kolem 1450 cyklistů/24 hod. v neděli. V porovnání se Svrateckou trasou jsou zde tedy dosahovány 
intenzity nižší.  Trasa je taktéž vedena v Generelu cyklistické dopravy ve městě Brně v tzv. základním systému 
rekreačních cyklotras.  

Lokalita č. 6 – Černovice 

V lokalitě je navrženo umístění automatického sčítače na samostatné společné stezce pro cyklisty a pěší 
situované na břehu řeky Svitavy v městské části Černovice (ve vzdálenosti přibližně 700 m od VMO), který bude 
sčítat chodce i cyklisty (jako dvě samostatné skupiny) včetně rozlišení směru jejich pohybu. Použitý je 
kombinovaný sčítač. V předmětném místě je vedena cyklotrasa č. 5.   

Lokalita č. 7 – Obřany 

V lokalitě je navrženo umístění automatického sčítače na samostatné společné stezce pro cyklisty a pěší 
situované na břehu řeky Svitavy zhruba v místě, kde se kříží dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 260 
s řekou Svitavou v městské části Maloměřice a Obřany (ve vzdálenosti přibližně 700 m od tramvajové smyčky), 
který bude sčítat chodce i cyklisty (jako dvě samostatné skupiny) včetně rozlišení směru jejich pohybu. Použitý je 
kombinovaný sčítač. V předmětném místě je vedena cyklotrasa č. 5.   

Lokalita č. 8 – Královopolská 

V lokalitě je navrženo umístění automatického sčítače na samostatné oddělené stezce pro cyklisty a pěší 
situované mimo těleso komunikace v těsné blízkosti světelně řízené křižovatky ulice Královopolská a Přívrat, který 
bude sčítat chodce i cyklisty (jako dvě samostatné skupiny) včetně rozlišení směru jejich pohybu. Použitý je 
kombinovaný sčítač. Stezka zajišťuje příčné vzájemné propojení mezi Svrateckou stezkou č. 1 a důležitými 
radiálami města Brna (ul. Purkyňova a Palackého třída) a je oficiální městskou cyklotrasou č. B 13.  

Je součástí tzv. Průmyslové cyklotrasy, což je trasa, která by do budoucna měla spojit Svratku se Svitavou 
v severním sektoru města. Průmyslová cyklotrasa je vedena územím, které nabízí pracovní příležitosti 
(Technologický park, bývalá Královopolská strojírna, Hády, Zetor a Černovické terasy). Intenzita cyklistů na stezce 
v místě plánovaného umístění sčítače se pohybuje dle kartogramu BKOM-ÚDI (rok 2012) kolem 600 cyklistů/24 
hod. ve všední den a kolem 700 cyklistů/24 hod. v neděli. 

Lokalita č. 9 – Kounicova 

V lokalitě je navrženo umístění automatického sčítače na místní komunikaci II. třídy (dle zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích), což je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení 
sousedních nemovitostí, který bude sčítat pouze cyklisty (včetně rozlišení směru jejich jízdy). Použitý je indukční 
sčítač (pracuje na bázi indukční smyčky v povrchu nebo pod povrchem komunikace).  
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Komunikace je oficiální městskou cyklotrasou č. B 22 a je zde vyznačen obousměrný vyhrazený pruh pro cyklisty. 
Intenzita cyklistů na stezce v místě plánovaného umístění sčítače se pohybuje dle kartogramu BKOM-ÚDI (rok 
2012) kolem 300-350 cyklistů/24 hod. ve všední den. 

Lokalita č. 10 – Lidická 

V lokalitě je navrženo umístění automatického sčítače na místní komunikaci II. třídy, který bude sčítat pouze 
cyklisty (včetně rozlišení směru jejich jízdy). Použitý je indukční sčítač.  

 Intenzita cyklistů na stezce v místě plánovaného umístění sčítače se pohybuje dle kartogramu BKOM-ÚDI (rok 
2012) kolem 550 cyklistů/24 hod. ve všední den a kolem 350 cyklistů/24 hod. v neděli. 

Lokalita č. 11, 12 – Nové Sady 

V lokalitě je navrženo umístění automatického sčítače na místní komunikaci II. třídy, který bude sčítat pouze 
cyklisty (včetně rozlišení směru jízdy). Použitý je indukční sčítač.  

 Intenzita cyklistů na stezce v místě plánovaného umístění sčítače se pohybuje dle kartogramu BKOM-ÚDI (rok 
2012) kolem 900 cyklistů za 24 hod. ve všední den a kolem 600 cyklistů v neděli. Komunikace je oficiální městskou 
cyklotrasou č. B 18 a je zde vyznačen obousměrný vyhrazený pruh pro cyklisty spolu s vozidly BUS a TAXI. 

Lokalita č. 13 – Renneská 

V lokalitě na společné stezce pro cyklisty a pěší situované na břehu řeky Svratky v blízkosti světelně řízené 
křižovatky ulice Nové Sady a Poříčí je navrženo umístění multifunkčního sloupkového kompaktního sčítače 
s jedním nebo více displeji pro zobrazení celkového denního a ročního počtu projíždějících cyklistů v reálném 
čase. Sčítáni budou chodci i cyklisté (jako dvě samostatné skupiny) včetně rozlišení směru jejich pohybu. 
V předmětném místě je vedena cyklotrasa č. 1.   

Lokalita č. 14, 15 – mobilní 

De facto se v tomto případě nejedná o umístění automatického sčítače ve vymezené lokalitě, ale o situování 
mobilního přenosného infračerveného sčítače (pracujícího na principu záznamu tepelného vyzařování člověka) – 
2 ks. Tento sčítač sčítá všechny uživatele v jeho dosahu (obvykle) bez rozlišení. Umísťován bude na předem 
vytipovaná místa dle aktuální potřeby BKOM-ÚDI a sloužit bude pro „vykrytí“ míst, ve kterých lze dnes - z různých 
důvodů  - obtížně provádět sčítání, a to jak cyklistů, tak i pěších.  
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3 Popis umístění sčítacích bodů, situace 
 
Navržené lokality pro umístění měřících bodů 

Číslo Název Typ komunikace Šířka Poloha (GPS) Povrch Rozlišení uživatelů Typ sčítače 

1 Komín stezka pro pěší a cyklisty 3,0 m 49°13,11S;16°32,46V živičný cyklisté/pěší vč. směrů KOMBINOVANÝ 

2 Jundrov stezka pro pěší a cyklisty 3,6 m 49°11,8S;16°34,0V živičný cyklisté/pěší vč. směrů KOMBINOVANÝ 

3 Pisárky stezka pro pěší a cyklisty 3,1 m 49°10,94S;16°34,93V živičný cyklisté/pěší vč. směrů KOMBINOVANÝ 

4 IKEA stezka pro pěší a cyklisty 2,95 m 49°9,28S;16°37,6V živičný cyklisté/pěší vč. směrů KOMBINOVANÝ 

5 Brněnské Ivanovice stezka pro pěší a cyklisty 4,0 m 49°8,66S;16°37,78V živičný cyklisté/pěší vč. směrů KOMBINOVANÝ 

6 Černovice stezka pro pěší a cyklisty 3,2 m 49°11,14S;16°37,76V živičný cyklisté/pěší vč. směrů KOMBINOVANÝ 

7 Obřany stezka pro pěší a cyklisty 3,0 m 49°13,51S;16°39,7V živičný cyklisté/pěší vč. směrů KOMBINOVANÝ 

8 Královopolská stezka pro pěší a cyklisty 3,8/5,0 m 49°13,12S;16°34,48V živičný cyklisté/pěší vč. směrů KOMBINOVANÝ 

9 Kounicova vyhrazené cyklopruhy 9,8 m 49°12,12S;16°36,09V živičný cyklisté vč. směrů INDUKČNÍ 

10 Lidická místní komunikace (bez cyklopruhů) 23,8 m 49°12,18S;16°36,42V živičný cyklisté vč. směrů INDUKČNÍ 

11 Nové Sady 1 pruh pro cyklo/bus/taxi 3,25 m 49°11,17S;16°36,25V živičný cyklisté vč. směrů INDUKČNÍ 

12 Nové Sady 2 pruh pro cyklo/bus/taxi 3,25 m 49°11,17S;16°36,25V živičný cyklisté vč. směrů INDUKČNÍ 

13 Renneská stezka pro pěší a cyklisty 2,9 m 49°11,00S;16°36,17V živičný cyklisté/pěší vč. směrů MULTIFUNKČNÍ 

14 mobilní - - - - - INFRAČERVENÝ  

15 mobilní - - - - - INFRAČERVENÝ  

 
 
Poznámka:  
Uvedené geografické polohy jsou pouze orientační dle místního šetření na základě změřených GPS-souřadnic a před realizací budou polohy definitivně zaměřeny a upřesněny.  
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4 Fotodokumentace navrženého umístění jednotlivých profilů 
 

Lokalita č. 1 - Komín  
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Lokalita č. 2 – Jundrov 
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Lokalita č. 3 – Pisárky 
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Lokalita č. 4 – IKEA 
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Lokalita č. 5 – Brněnské Ivanovice  
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Lokalita č. 6 – Černovice  
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Lokalita č. 7 – Obřany 
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Lokalita č. 8 – Královopolská 
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Lokalita č. 9 – Kounicova 
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Lokalita č. 10 – Lidická 
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Lokalita č. 11,12 – Nové Sady 

 
 

 



 
          Brněnské komunikace a. s. 

           Útvar dopravního inženýrství                                                                                                                  02/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

21 

 
 

 
 
Lokalita č. 13 – Renneská třída 
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5 Technické řešení sčítacích bodů 

Na základě nabídky společnosti Partnerství, o.p.s. je navrženo technické řešení automatických sčítačů, určených  
pro sledování pěších, cyklistů a dalších uživatelů stezek, tras a dopravních pruhů. 

Sčítače obsahují tyto prvky: 

 datovou  jednotka   

 senzory 

 box/sloupek 

 software 

 modem  

5.1 Popis jednotlivých částí sčítače 
Datová jednotka slouží k uchovávání zaznamenaných dat. 
Senzory:  
Existují různé typy senzorů např.: 

 infračervený (zaznamenává pěší, cyklisty, in-line bruslaře…) 

 indukční (využívá smyčku v povrchu nebo pod povrchem zaznamenávající cyklisty nebo automobily) 

 kombinovaný – využívá infračervený senzor a zároveň indukční smyčku (zaznamenává pěší, cyklisty, in-
line bruslaře…) 

Box/sloupek/totem - slouží k uložení infračerveného senzoru. 
Software - představuje nástroj pro správu, vyhodnocení a export dat. 
GSM-Modem - umožňuje automatický přenos dat. 
 
Každá sčítací datová jednotka umožňuje nepřetržité sčítání v hodinových nebo 15 min. intervalech. 

5.1.1. Sčítací datová jednotka  

Je základem celého monitorovacího systému. Plní několik základních funkcí: 

 dodání energie pro senzor 

 uchování dat ze senzoru v paměti 

 přenos dat do netbooku nebo PDA přes bluetooth 

 přenos dat přes GSM modem do PC uživatele 
 
Technická specifikace datové jednotky: 

 Rozměry: 16 cm v průměru 

 Hmotnost: 0,95 kg 

 Životnost baterie: 10 let 

 Provozní teplota: -40°C až + 50°C 

 Vodotěsnost: IP 6,8 

 Provedení: zpevněný polyuretan, plech 

 Kompatibilní senzory: všechny 

 Minimální požadavky: pokrytí GSM sítí, nekovový kryt 

5.1.2 Infračervený (tepelný) sčítač 

 Je určený pro sčítání všech osob s rozlišením směrů, bez rozlišení pěších a cyklistů.  
Umožňuje: 

 záznam tepelného záření lidského těla 

 sčítání všech uživatelů stezky bez rozlišení 

 směrové rozlišení pohybu 

 garantovaný dosah max. 15m 
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 instalaci v boxu (mobilní, krátkodobé sčítání) nebo ve sloupku (statická, dlouhodobé sčítání) 

5.1.3 Indukční sčítač 

Je určený pro sčítání cyklistů, příp. automobilů s rozlišením směrů. Obsahuje indukční smyčku v povrchu nebo 
pod povrchem vozovky. 

Umožňuje: 
 záznam elektromagnetického impulzu kola nebo auta 

 sčítání cyklistů s eliminací projíždějících aut, příp. rozlišení cyklistů a automobilů 

 směrové rozlišení pohybu 

 garantovaný dosah min. 1 m a max. 6m 

 instalaci na povrchu komunikace (statická, krátkodobé sčítání) nebo pod povrchem komunikace (statická, 
dlouhodobé sčítání) 

5.1.4 Kombinovaný sčítač (kombinace obou předchozích typů) 

Je určený pro sčítání všech osob s rozlišením cyklistů a pěších a rozlišení směrů. 

5.1.5 Box/sloupek/totem  

Pro uložení pyroelektrického senzoru ve městech nebo volné přírodě se využívá: 

 box z tvrzeného plastu  

 dřevěný sloupek do přírodního prostředí 

 plastový/kovový sloupek do městského prostředí  

 plastový/kovový sloupek do interiéru  

5.1.6 Totem 

Speciální typ sloupku představuje multifunkční sloupkový kompaktní sčítač s jedním nebo více displeji pro 
zobrazení celkového denního a ročního počtu projíždějících cyklistů v reálném čase. Napájení je řešeno síťovou 
přípojkou z nejbližšího rozváděče sloupu VO, případně přípojkou z areálu BKOM a.s. Umožňuje zobrazení denního 
a ročního počtu cyklistů formou stupnice nebo displeje pomocí zelených LED diod - lze rozšířit o další displeje 
zobrazující údaje jako čas, datum, teplotu. Barva multifunkčního sčítače je odolná korozi a grafitti. Volitelně je 
možné podsvícení horní části sloupku, jakož i instalace loga nebo různých textů, dle přání zákazníka. 

5.2 Popis technického řešení instalace sčítacích bodů 
 
Infračervený sčítač pro mobilní, krátkodobé sčítání je instalován v boxu s umístěním vedle komunikace. 
Indukční sčítač bude umístěn pod povrchem komunikace. V případě kombinovaného sčítače je indukční smyčka 
doplněna infračerveným senzorem ve sloupku vedle komunikace. 
 
V případě indukčních smyček je nutné dodržet hloubku uložení smyček maximálně 4-6 cm. Dle možností budou 
indukční smyčky uloženy pod obrusnou vrstvou krytu vozovky na cyklostezkách, na ostatních komunikacích dle 
tloušťky konstrukčních vrstev vozovky. 
 
Multifunkční sčítač (totem) bude pevně zabudován do země. Jeho instalace bude vzhledem ke způsobu napájení 
vyžadovat zřízení přípojky elektro, jak je uvedeno v kapitole 5.1.6. 
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5.2.1 Projektová dokumentace 

Instalace indukčních smyček a ve vozovce a souvisejících zařízení bude z hlediska stavebního zákona podléhat 
ohlášení stavby. Umístění totemu vzhledem k jeho rozměrům bude vyžadovat stavební povolení ve sloučeném 
územním a stavebním řízení. 
 
Realizace projektu bude tedy vyžadovat zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP, pro účely 
výběru zhotovitele je nutné zpracování projektové dokumentace ve stupni „Dokumentace pro provádění stavby“. 
Pro stavební položky bude zpracován soupis stavebních prací s výkazem výměr. 

5.2.2 Majetkoprávní vztahy 

 
Umístění a instalace zařízení bude vyžadovat: 

 Souhlas vlastníka pozemku s umístěním a instalací sčítače, případně smlouvu o právu stavby (v případě 
instalace mimo pozemek v majetku investora). 

 Souhlas správce komunikace s umístěním inženýrských sítí a prováděním stavebních prací (při instalaci). 

6 Způsob přenosu dopravních dat    

Data budou odesílána prostřednictvím GSM přenosu dat a ukládána na server (bude použit stávající server na 
Centrálním technickém dispečinku Brněnské komunikace a.s.). Pro přenos dat bude použita SIM karta v síti 
Brněnských komunikací.  

Data se odečítají prostřednictvím GSM-modemu a jsou následně odesílána v četnosti jednou denně na server. 
GSM-modem současně odesílá upozornění na zvolený e-mail v případě abnormálně vysokých dat, nízkých dat 
nebo dat s vysokou odchylkou. 

7 Návrh opatření pro prezentaci dat veřejnosti 
Data ze sčítání budou veřejnosti prezentována ve dvou formách, a to: 

 lokálně – umístěním speciálního typu sloupkového multifunkčního sčítače (totemu) v lokalitě Renneská, 
který bude současně na displeji zobrazovat celkový denní a roční počet projíždějících cyklistů v reálném 
čase  

 prostřednictvím internetu – instalací příslušné softwarové aplikace a zároveň zřízením veřejně dostupné 
webové stránky - viz níže. Všechna data budou uložena na serveru Brněnských komunikací. 

 
Veřejná část aplikace bude umožňovat: 

 zobrazení naměřených dat ve formě tabulky, grafu 

 zobrazení celkového počtu uživatelů za zvolené libovolné období 

 fotografie nebo mapa se zákresem umístění sčítače 

 možnost prezentace nejnavštěvovanějších lokalit 
 
Administrátorská část bude mít následující funkce: 

 komplexní management sčítačů 

 sledování počtu přístupů veřejnosti 

 sledování dat ze sčítačů, export dat do zvoleného formátu  

 grafickou prezentaci dat ve formátu grafů s možností exportu do formátu obrázku  

 automatické vytváření reportů s možností přizpůsobení individuálním požadavkům 
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8 Návrh rozpočtu a financování akce včetně provozních výdajů 
 
Na základě nabídky společnosti Partnerství, o.p.s. byl sestaven předpokládaný rozpočet investičních a provozních 
výdajů akce. 

  
Investiční náklady na dodávku sčítačů s GSM přenosem dat 

  Jednotka 
Jednotková cena 

(Kč bez DPH) 
Počet 

jednotek 
Celková cena 
(Kč bez DPH) 

Dodávka sčítačů 

Kombinovaný sčítač (3m) ks 96 000 7 672 000 

Kombinovaný sčítač (4m) ks 105 000 1 105 000 

Indukční sčítač (3m) ks 76 000 4 304 000 

Infračervený sčítač (4m) ks 76 000 2 152 000 

Multifunkční sčítač - totem (3m) ks 305 000 1 305 000 

Dodávka sčítačů celkem       1 538 000 

Služby spojené s instalací (výběr služeb dle typu sčítače) 

Instalace sčítače – kombinovaný (3m) ks 18 000 7 126 000 

Instalace sčítače – kombinovaný (4m) ks 19 000 1 19 000 

Instalace sčítače – indukční (3m) ks 18 000 4 72 000 

Instalace sčítače – infračervený (4m) ks 5 000 2 10 000 

Instalace sčítače – multifunkční (3m) ks 50 000 1 50 000 

Zaškolení v obsluze zařízení a softwaru ks 2 000 1 2 000 

Kalibrační sčítání na všech lokalitách ks 3 600 15 54 000 

Služby spojené s instalací celkem       333 000 

Nástroje pro prezentaci dat veřejnosti 

Webová stránka s prezentací dat ks 80 000 1 80 000 

Nástroje pro prezentaci dat veřejnosti celkem 
 

    80 000 

Projektová dokumentace 
    Projektová dokumentace DÚR + DSP + PDPS ks 70 000 1 70 000 

Projektová dokumentace celkem 
   

70 000 

Inženýrská činnost 
Inženýrská činnost před realizací – 
majetkoprávní vztahy, zajištění příslušných 
povolení (BKOM)  ks 40 000 1 40 000 

TDI při realizaci (BKOM) ks 50 000 1 50 000 

Inženýrská činnost celkem 
   

90 000 

     Investiční náklady celkem bez DPH       2 111 000 

Investiční náklady celkem s DPH (21%)       2 554 310 

     
Investiční náklady akce budou hrazeny z rozpočtu investora (Statutárního město Brna). 
  
V souvislosti s nadcházejícím programovacím obdobím Evropské unie 2014-2020 se nabízí možnost využít 
prostředků ze strukturálních fondů, které můžou pokrýt až 85% pořizovacích nákladů investice. 
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Nejvhodnějším zdrojem financování pro tyto aktivity bude Integrovaný regionální operační program, který 
v rámci prioritní osy s názvem „Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a 
podpora udržitelné městské mobility, včetně říční a námořní dopravy, přístavů a multimodálních spojení“ 
obsahuje specifický cíl pojmenovaný „Rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy“ 
 
Jedním z typů a příkladů financovaných aktivit v rámci uvedeného specifického cíle jsou mj. výstavba, 
rekonstrukce nebo modernizace zařízení sloužících jako zdroj dopravních informací pro inteligentní dopravní 
systémy (ITS)/dopravní telematiky nebo výstavba a rekonstrukce cyklostezek v rámci sítě Eurovelo i mimo ni, 
řešení kolizních míst, společných stezek pro chodce a cyklisty a budování infrastruktury pro cyklodopravu.  
 
Rozpočet předpokládaných provozních nákladů byl sestaven s cílem minimalizace těchto nákladů a využitím 
stávajících kapacit a technických možností společnosti Brněnské komunikace a.s. (např. SIM karty a přenos dat 
v rámci podnikové sítě). 
 
Provozní náklady sčítačů za 12 měsíců – zařízení a služby spojené s odečtem dat a provozem 

  Jednotka 
Jednotková cena 
(Kč bez DPH) 

Počet 
jednotek 

Celková cena 
(Kč bez DPH) 

GSM přenos dat, automatický odečet a kontrola dat 
1krát denně (BKOM) 

12 měsíců 
/ 1 sčítač 2 000 15 30 000 

Baterie (1x za 12 měsíců) – pro 5 lokalit ks 4 700 5 23 500 

Baterie (1x za 24 měsíců) – pro 9 lokalit ks 1 300 9 11 700 

Správa a údržba sčítačů (1x za 3 měsíce) ks 5 400 4 21 600 

          

Provozní náklady za 12 měs. celkem bez DPH        86 800 

Provozní náklady za 12 měs. celkem s DPH (21%)       105 028 
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Závěr 
 
V letech 2012 – 2013 bylo investováno Statutárním městem Brnem do plošných a liniových opatření nejméně 
2 531 000,- Kč včetně DPH. Další investice byly vynaloženy na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty a pěší. 
V současné době je předpokládaný objem investic města na podporu cyklistické dopravy plánován v rozsahu 
zhruba 5 mil. Kč ročně, a to přibližně do roku 2020 - cílem je dosáhnout zvýšení podílu cyklistické dopravy v rámci 
tzv. dělby přepravní práce na území města. Tento podíl dnes plynule roste zhruba v rozsahu 1-2% ročně. 
 
S ohledem na tento trend se proto stává čím dál víc aktuálnější potřeba mít k dispozici relevantní zdroj dat, na 
základě kterých by bylo možné uvedená data nejenom vyhodnocovat, ale v rámci podpory cyklistické dopravy 
tyto údaje prezentovat veřejně - prostřednictvím sítě Internet.  A to je cílem této studie, která nabízí jedno 
z možných komplexních dodavatelských řešení - navrhuje instalaci třinácti pevných (včetně jednoho totemu) a 
dvou mobilních automatických sčítacích bodů na vybraných profilech cyklistické sítě města Brna spolu 
s příslušnou technickou infrastrukturou. 
 
Sčítací místa byla zvolena tak, aby poskytovala reprezentativní vzorek dat o intenzitě dopravy na vybraných 
cyklistických profilech na území města Brna. Jednotlivé vybrané lokality jsou v úvodu studie stručně popsány a 
byly zvažovány i z hlediska dlouhodobého tak, aby jejich význam z hlediska intenzity cyklistické dopravy byl 
zachován po celou dobu životnosti měřících bodů. Následuje konkrétní popis technického řešení a dále se studie 
zabývá investičními a provozními náklady navrženého řešení. V dalším kroku je nutné zpracovat, předložit a 
odsouhlasit příslušnou projektovou dokumentaci a podrobný rozpočet s výkazem výměr, které budou následně 
sloužit pro výběr zhotovitele. 
 
Tato studie bude sloužit v navazující etapě jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.  
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Příloha č. 1 – Návrh rozmístění sčítacích bodů (situační mapa) 
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Příloha č. 2 – Detailní specifikace GPS-souřadnic u jednotlivých lokalit (dostupné pouze na datovém 
nosiči)  
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Příloha č. 3 – Video-dokumentace jednotlivých lokalit (dostupné pouze na datovém nosiči)  
 


