
BRNO 
město přátelské 

k chodcům

pěší doprava v zadání územního plánu 
(29.11.2016)



V podpoře pěší dopravy bylo 
Brno mezi prvními v Evropě!

V r. 1956 vznikla „pěší rezervace“ 
v rámci rekonstrukcí a dostaveb 
historického jádra Brna - podle návrhu 
asanačního územního plánu.

Na „Zlatém kříži“ (ulice Masarykova, 
Kobližná a Česká), byly provedeny 
bezobrubníkové úpravy. 

(Odbor Klubu českých turistů byl v Brně  založen v roce 1894)



Návrh sítě pěších cest z r.1962 

Časopis Československý architekt č.15 z r. 1962, 
schéma z článku arch. Chlupa a arch. Kyselky



V letech 1973 – 1979 
byla pěší zóna rozšířena do dnešní podoby

Brno.idnes.cz/pesi-zona-masarykova-ulice-v-brne-dqu-/brno-zprávy.aspx?c=A151123_2207293_brno-zprávy_tr



70. léta 20.století

Ve světě začíná 
„renesance“ 

veřejných prostorů… 



www.pps.org
Project for Public Spaces (New York)

Film: „The Social Life of Small Urban Spaces“
https://archive.org/details/SmallUrbanSpaces



William H.Whyte:             Organizační člověk
New York 1956, Praha 1968

Jane Jacobs:              The Death and Life of Great Amecican Cities, 
New York 1992  (první vydání 1961)

William H.Whyte:         Rediscoverying the Center
New York 1988 

Roberta Brandes Gratz   Cities–Back from the edge New life for downtown 
with Norman Mintz: New York 1998

-----------------------------------------------------------------------------------------
William H. Whyte:        The Social Life of Small Urban Spaces 
film                                    https://archive.org/details/SmallUrbanSpaces

Inspirace



90.léta 20.století
PPS - „Placemaking in Eastern Europe“  

1993 – první cesta PPS – Český Krumlov, Praha…

1994 až 1996 - PPS podpořilo občanské aktivity
oživující veřejné prostory v osmi městech ČR 

(s podporou Rockefeller Brothers Fund a German Marshall Fund) 

a také snahu občanského sdružení o záchranu 
a oživení Vaňkovky 





„ÚSES“ 
územní systém ekologické stability
pro migraci živočichů v přírodě…

Rukověť projektanta místního 
územního systému ekologické stability 

Ing. Arch. Jiří Löw a kol.
Doplněk, Brno, 1995

Portál ÚSES
http://www.uses.cz/



„ÚSES“ 
pro Homo sapiens?

Systém (síť) pěších tras, 
které propojují veřejné prostory 

i důležité dopravní „uzly“ 
a atraktivní cíle

ve městě i jeho zázemí. 



Útvar hlavního architekta 

pod vedením Ing. arch. Jaroslava Josífka 
ve spolupráci s dalšími odbory MMB 

uspořádal 
v 90. letech v sále na Kounicově ulici 

semináře pro politiky, odborníky MMB 
a odbornou veřejnost

na téma 

kultivace veřejných prostorů 



19.–21.ledna 1996 
Dánsko: Jan Gehl, Royal Danish Acadamy of Fine Arts, Kodaň
Dánsko:Jorgen BOE, Chief Architect and Town Planning Officer, Odense 
Finsko: Prof. Christer J.Bengs, Linkomäki 14
Holandsko: Drs.A.A. Verduijn, Utrecht* 
Německo: Mr.Klaus Grützner Stadtbaudirektor, Stuttgart
Rakousko: Dipl.Ing.Heinz Rosmann, Amtsleiter, Stadtplanungsamt, Gratz
Rakousko: Dipl.Ing.Walther Stöckl, Vídeň
USA: Stephen Davies, Project for Public Spaces, Inc., NewYork

10.ledna 1997
Dánsko: Jan Gehl, Royal Danish Acadamy of Fine Arts, Kodaň
Francie: Christian Le Petit, Rennes
Holandsko. A.G. Silvestrone, Utrecht
Holandsko: Ivan Nio, Rotterdam 

Přednášející zahraniční odborníci



Leden 1996



„Život mezi budovami“

„Life between buildings“
Jan Gehl (1971)

Pohled urbanisty a socioložky!



Leden 1997 



• Roste společenský i ekonomický význam 
zdravého způsobu života

• Vyspělé země podporují plánování, 
budování a propagaci systému 
různých druhů pěších tras 
ve městech i jejich aglomeracích

Renesance pěší dopravy  
- fenomén 21.století  



www.WALK21.com



2000 London        
2001 Perth             
2002 San Sebastian 
2003 Portland      
2004 Copenhagen
2005 Zurich
2006 Melbourne   
2007 Toronto         
2008 Barcelona 
2009 New York    
2010 Hague
2011 Vancouver 
2012  Mexico
2013 Munich
2014 Sydney 
2015 Vienna !!!      
2016 Hong Kong

www.WALK21.com



▪ Auta vytlačují chodce z chodníků a náměstí. 
▪ Ruší se přechody na tradičních pěších trasách.
▪ Nové bariéry nutí chodce k dlouhým oklikám.
▪ Tradiční procházkové cesty využívá stále více 

cyklistů a bruslařů, kteří nemají vlastní trasy.
▪ Chybí základní vybavení – označení, lavičky a 

přístřeší, vyhlídky zarůstají vysokou zelení.
▪ Chybí mapky s informace o průchodnosti města, 

o tématických trasách i obtížnosti jednotlivých 
úseků pro vozíčkáře a další specifické skupiny.

Problémy chodců v Brně…   











„Brněnský chodec“

Komunitní projekt 
pro zachování a zlepšení 
podmínek pěší dopravy 

v Brně
…………………………………………….

Výstavu „Brněnský chodec“ 
s debatou o podmínkách chodců v centru města Brna 

a workshopem o pěší dopravě v okolí Vaňkovky
uspořádalo sdružení Brno – Věc veřejná 

26. listopadu 2005 ve Slévárně Vaňkovka.









„ V dopravním a územním plánování by neměl být 
kladen důraz na zvyšování mobility založené
převážně na automobilové dopravě, ale na lepší 
dosažitelnost cílů cest všemi druhy dopravy.

Dosažitelnost je nejvyšší ve městech, která 
upřednostňují pěší, cyklistickou a veřejnou 
dopravu.“

Ing. Petr Pokorný (CDV 2006)

https://www.cdv.cz/file/clanek-trvale-udrzitelny-dopravni-system/

Centrum dopravního výzkumu 
Brno



Zkušenosti 
ze světa





Cílem generelu pěší dopravy je vytvořit podmínky 
pro kvalitní a svobodný pobyt a pohyb pěších na 
veřejných prostranstvích a postupně vybudovat 
síť bezpečných a logických tras, cest a stezek 
pro chodce, které propojí důležité uzly města 
a v koordinaci s trasami a zařízeními ostatních 
druhů dopravy zajistí pěší napojení na přírodní 
rekreační zázemí.

Zadání Generelu pěší dopravy
květen 2009 



Generel pěší dopravy 
města Brna 

dokončen v září 2010 

jako první v ČR
UAD Studio spol. s.r.o.

(celý dokument)
http://docplayer.cz/3936557-Statutarni-mesto-brno-dominikanske-nam-3-601-67-
brno-mmb-odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje-kounicova-67-601-67-brno.html

(výběr)
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-
uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/generel-pesi-dopravy/  



Průzkumy a rozbory – hlavní trasy a cíle pěší dopravy







Schéma koncepce pěší dopravy





Návrh – trasy celoměstského významu



Trasy celoměstského a oblastního významu v centru města 



Generel pěší dopravy – důležitá propojení – detail…



„Úzký profil“ propojení Wilsonova parku a Holedné



Návrh - vybrané trasy s podrobnými scénáři



Scénář souběhu tras Kounicova Veveří 



Aktualizace Generelu pěší dopravy

kontrola koordinace „uzlů“ sítě pěších tras
se zastávkami VHD Města Brna a IDS JMK 

a značením turistických tras na okraji 
zastavěné části města (KČT Brno)

ověření bezpečnosti úseků pěších tras 
využívaných i cyklisty/bruslaři a případně návrh potřebné 

technické úpravy nebo změny „značení“

vyznačení orientačních pěších koridorů a uzlů
v rozsáhlejších oblastech navrhované přestavby

brownfieldů nebo rezervy nové výstavby  

(informace o vývoji v zahraničí !!!)



Aktualizovaný Generel 
pěší dopravy 

by měl být přílohou zadání 
návrhu dopravního řešení 

nového ÚP města Brna 



Spolupráce s odbornou 
i laickou veřejností



„Brněnský chodec“
www.brnenskychodec.cz

interaktivní komunitní „knihovna“ 

úložiště informací a podkladů  
plus

diskusní fórum o námětech a návrzích 
občanů a návštěvníků Brna

Internetový portál pěší dopravy pro komunikaci KAM
s odbornou i laickou veřejností 



Město Brno a městské části

Příspěvkové organizace města Brna

IDS JMK a Dopravní podnik města Brna

Nevládní organizace a aktivní obyvatelé

Klub českých turistů, kluby důchodců

Sportovní kluby (NW…) Brno na kole, vozíčkáři

Vysoké školy, střední školy

Výzkumné ústavy, Odborníci – osobnosti

Projektanti, místní podnikatelé

…a další

Partneři portálu Brněnský chodec



Pěší a veřejná hromadná doprava
zastávky VHD – východiska pěších a cyklistických tras   



Turistické trasy v přírodním zázemí Brna



Turistické stezky by mohly přetnout i 
soukromé pozemky, bez svolení majitele

Na podzim vláda projedná zákon, který potěší 
zejména členy Klubu českých turistů. Po letech se dočkali předlohy 

zákona, který má ochránit turistické stezky. 

Ty budou smět vést i přes soukromé pozemky. 
A jak zjistila MF DNES, povolení k tomu začnou nově vydávat obce. 

Nikoli majitelé daných pozemků. 
(16.8.2016)



▪ Trasy linek IDS JMK
▪ Turistické trasy 
▪ Značené cyklotrasy
▪ Infomace o IDS JMK

3 mapy v měř. 1:60 000 
Sever, Jihozápad a Jihovýchod  
první vydání - červen 2012

Cykloturistické mapy sítě linek 
IDS JMK 



Další organizace 
a jejich aktivity



vzniklo 22. ledna 2009 (navazuje na Bicybo a Hnutí Duha) 

Městem pěšky 

Brno na kole propaguje mimo cyklodopravy také 
dopravu a pohyb po městě pěšky. Chůze je totiž 
nejpřirozenější způsob pohybu a chodci by v 
moderním městě měli mít výhradní postavení. 
Jsou nejslabšími účastníky provozu a neměli by 
být utiskováni ani lidmi na kolech. 

Podrobná aktualizovaná mapa na webu!  

http://www.brnonakole.cz/

Občanské sdružení Brno na kole



Koncepce rekreačního využití příměstských lesů města 
Brna (2012)

Vranovské lesy

Soběšické lesy 

Bílovické lesy

Střelické lesy

Kohoutovické lesy

Podkomorské lesy

Rozdrojovické lesy a Baba

http://www.brno.cz/sprava mesta/dokumenty-mesta/

koncepcni-dokumenty/rozvojove-dokumenty-strategie-pro-brno

Odbor lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství  



http://www.utok.cz/node/165 

http://www.utok.cz/iga/

/
http://www.npsumava.cz/1201(sekce(dostupna-sumava/

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
„Stezky a rekreační infrastruktura 

pro handicapované“

http://www.npsumava.cz/cz/1201/sekce/dostupna-sumava/


http://www.utok.cz/iga/

Síť stezek pro handicapované
Školní lesní podnik Masarykův les 

-



Brno – Zdravé město 

První „Stezku zdraví“ vybudovalo sdružení EkoCentrum 
Brno v rámci projektu Brno Zdravé město již v r. 1997.  
Vede údolím Ponávky z Mokré Hory do Lelekovic. 

Rekreační zázemí Brna nabízí mnoho příležitostí pro 
pravidelné kondiční vycházky obyvatelům města. 

Další bezpečné a zajímavé trasy tak mohou být brzy  
jednoduše upraveny a zřetelně vyznačeny, aby byly 
snadno dosažitelné pěšky nebo ze zastávek hromadné 
dopravy.



Stezka zdraví v Žebětíně 



Domov pro mne o.s.
pořádá od r.2004 v ulicích nočního Brna

„bojovou hru Temno“ 
pro nebojácné vozíčkáře 

http://www.domovpromne.cz/index.php/temno

Atlas přístupnosti centra města Brna 
pro osoby s omezenou schopností pohybu 
(vydal MMB v r.2012, česky a anglicky)

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/m
agistrat_mesta_brna/OZ/Atlas_pristupnosti_2012.pdf 

Přístupnost Brna pro handicapované 



http://www.brnonakole.cz/



Nejkratší trasa má 5 a nejdelší téměř 30 kilometrů

www.handicaptour.cz

Trasy pro vozíčkáře
Radim Liška ( od r. 2008)



NORDIC WALKING
kondiční chůze 

pro všechny  věkové skupiny -
začátečníky i sportovce 

šíří se z Finska do celého světa

http://www.cesa.vutbr.cz/

Chůze jako sport



▪ návrh trasování
okruhů v různorodém 
terénu v blízkosti 
kampusu VUT 

▪ návrh systému 
informačních tabulí 
a jejich rozmístění 

▪ návrh značení tras

Cvičné okruhy pro NW



Jan Ondřich navrhuje:

▪ Nordic Walkingovou trasu, 
která spojuje kampus MU
v Bohunicích a areál VUT
Pod Palackého vrchem

a navazující 

▪ okruhy s různými stupni 
obtížnosti se zázemím 
Centra sportovních aktivit  
VUT.

Bakalářská práce PF VUT



Zvýšení pohybové aktivity
a zlepšení zdraví

tisíců obyvatel města Brna

- což je také jedním z cílů projektu FNUSA ICRC
KardioVize Brno 2030

podle CardioVision 2020 Mayo Clinic v Rochesteru

Walking for Your Health! 



Nadace Partnerství
Greenways

Ve střední a východní Evropě 3 hlavní typy: 

- dálkové Greenways

- místní a regionální Greenways

- městské Greenways

Městské Greenways jsou využívané pro každodenní 
dopravu za prací, nákupy a jako bezpečné cesty do 
škol.Slouží také rekreaci a městské turistice, mohou 
být osou zelených koridorů a výpadovkou z města do 
krajiny 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/greenways/



Vyhlídky na Brno 
Členitost reliéfu a poloha Brna na hranici dvou geologicky 
odlišných soustav je umocněna z hlediska přírodního 
prostředí i klimaticky a v důsledku toho i biogeograficky.

Rozdíl v nadmořské výšce mezi nejnižším a nejvyšším 
bodem katastru Brna a jeho nejbližšího okolí dosahuje 
cca 350 m. 

To umožňuje krajinářsky působivé výhledy na Brno 
samé a na jeho vztah k okolí - prakticky ze všech 
světových stran  

Český svaz ochránců přírody v Brně v r. 1995 
http://www.veronica.cz/?id=354

Ekologický institut Veronica



Naučné stezky v Brně
• Brněnská přehrada jak ji neznáte 

• Ekostezka Lesná 

• Jelení žlíbek 

• Kavky 

• Říčky

• Stezka zdraví Brno – Lelekovice

• Tabulový průvodce Kamenný vrch

• Svratka

Mapy:http://www.jizni-morava.info/brno/naucne-stezky/

http://www.32.oblast.cz/encyklopedie/seznam.phtml?typ=33,105,127,
128,132,136,148,162,165,435,436,437,439,447,449,450&id_t_oblast
i=113862&lng=&menu

Značení viz: http://www.utok.cz/node/145



Cestou na Palackého vrch



Kolem přehrady



Holedná z Palackého vrchu



Babí lom z Kraví Hory



Z Juranky k Žabovřeskám



Průhled z Wilsonova lesa



Pěšky Vídní a okolím
http://www.wien.info/cs/sightseeing/green-vienna/hiking-in-around

Bisamberská okružní turistická stezka
- Bisamberg-Rundwanderweg:

Vídeňské městské turistické stezky 
– Wiener Stadtwanderwege

Turistická trasa kolem dokola 
- Rundumadum-Wanderweg

www.wandermap.net
www.bisamberg.net



Londýn – průzkum chování chodců…
https://www.cityoflondon.gov.uk/services/transport-and-streets/transport-
planning/transport-projects/aldgate-area/Documents/02-pedestrian-analysis.pdf



Pěšky celou Evropou …

Z Brna vede tzv. Svatojakubská poutní cesta
http://www.jakubskacesta.cz/cesty/jih



Federation 
of European pedestrian Associations 

http://www.pedestrians-europe.org/



Děkuji za pozornost

Eva Staňková



Paříž Promenade Plantée  

na místě bývalých kolejí 
mezi Bastilou a Porte de Montempoivre. 



New York- High Line


