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Ulice Dobrovského – provoz pěších od cyklistů je viditelně od-
dělen varovným pásem i druhem povrchu, je tak zajištěna větší 
bezpečnost jejich pohybu

Třída Kpt. Jaroše – nové stojany na kola, ve dvou etapách by se 
jich v letošním roce mohlo po Brně objevit přes 600

Zdroj: Kancelář architekta města Brna, Magistrát města Brna

Cyklodoprava
Síť opatření pro cyklodopravu je dnes na území Brna poměr-
ně řídká. Návrh ÚP podporuje její rozvoj ve svých základních 
tezích – v prosazování principů města krátkých vzdáleností, 
které je předpokladem pro vyšší podíl nemotorové dopravy 
– a obecně umožňuje výstavbu či vyznačení cykloopat-
ření ve všech plochách.

Měřítko výkresů návrhu ÚP je 1:10 000 (1 mm na mapě je
10 m ve skutečnosti), ze své povahy koncepčního dokumen-
tu proto kompletní síť cykloopatření nezachycuje podob-
ně jako vyhrazené pruhy pro autobusy, parkovací místa na 
ulicích či chodníky. Oproti tomu stávající ÚP závazně vy-
značuje spojitou zahuštěnou síť cyklostezek, upřesnění při-
pouští jen po podrobnějším prověření, a realizaci tak spíše 
komplikuje. Koncepci rozvoje cyklodopravy řeší podrobně 
samostatný dokument – Generel cyklistické dopravy.

ÚP jako koncepční dokument vymezuje:
  páteřní cyklokoridory, které vyžadují Zá-

sady územního rozvoje Jihomoravského 
kraje – dálkové cyklistické koridory Euro-
Velo (např. Německo-Ukrajina, Balt-Ra-
kousko, stezka železné opony), celostátní 
cyklokoridory (např. Brno-Vídeň, Janta-
rová stezka, Pražská stezka) a krajská síť 
(např. Brno-Lanžhot, Brno-Vyškov, Brno-
-Letovice)

vybrané cyklokoridory místního význa-
mu (pohyb po městě a  každodenní re-
kreace) jsou vyznačeny schematicky ve 
výkrese odůvodnění

posílení současných tras v  zatížených 
úsecích, např. cyklokoridory podél obou 
břehů řek Svratky a Svitavy

Co vidíte na mapě?
Současná cykloopatření na území města Brna zobrazená 
v podrobnosti, kterou nelze zachytit v návrhu nového ÚP.

CYKLOOPATŘENÍ
Vyhrazený pruh pro cyklisty
Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, hromadnou dopravu a taxi
Cykloobousměrka
Cyklistům vjezd povolen
Piktogramový koridor pro cyklisty
Stezka pro cyklisty a chodce
Významné cyklotrasy
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