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Vytipované lokality pro umístění cyklostojanů v roce 2012. 
Na základě platného generelu cyklistické dopravy v Jihlavě a místního šetření navrhujeme 
následující lokality pro zřízení cyklostojanů v roce 2012. Typem vhodných stojanů se zabývá 
samostatný dokument zpracovaný ÚÚP v srpnu 2011. 
Každá z vyjmenovaných lokalit je podrobněji popsána níže. Jsou navržena řešení se zákresy 
do fotodokumentace z konkrétního místa. 
 

1. Masarykovo náměstí – magistrát 
2. Masarykovo náměstí – Matky Boží 
3. Masarykovo náměstí (horní) – pošta 
4. Masarykovo náměstí (dolní) – turistický rozcestník 
5. Palackého – Komerční banka 
6. Jana Masaryka – kino Dukla 
7. Stříbrné terasy 
8. Vrchlického – Dům zdraví 
9. Hradební – City Park 
10. Jakubské náměstí - kostel 
11. Matky Boží – brána - cyklobox 

 

1. Masarykovo náměstí – magistrát 

Výměna nevyhovujícího stojanu. Tento navrhujeme použít například k dětským hřištím, nebo 
na dětské dopravní hřiště. 
Doporučujeme umístit minimálně 4 stojany kolmo na zeď magistrátu. 
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2. Masarykovo náměstí – ulice Matky Boží 

Doplnění chybějících stojanů kolmo na současná parkovací stání pro automobily. Chodník je 
v této části prakticky nevyužívaný – pro průchod zbývá dostatek prostoru i mezi květináči. 
Doporučujeme umístit minimálně 5 stojanů. 

 
Variantně je možné odstranění jednoho z květináčů a jeho nahrazení stojany, které zastanou 
stejnou funkci zábrany proti vjíždějícím automobilům a poskytnou chybějící místa pro 
parkování jízdních kol 
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3. Masarykovo náměstí – pošta 

Doplnění chybějících stojanů v prostoru horní části Mas. náměstí, konkrétně kolmo 
na budovu České spořitelny. V tomto prostoru bude narušena vodicí linie pro bezbariérový 
pohyb (stěna domu). Bude tedy vytvořena umělá vodicí linie tím, že se plocha cyklostojanů 
zvýší o 6 cm nad chodník. Doporučujeme umístit minimálně 5 stojanů. 
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4. Masarykovo náměstí – turistický rozcestník (dolní) 

Doplnění chybějících stojanů. Chodník je v této části prakticky nevyužívaný – pro průchod 
zbývá dostatek prostoru. Doporučujeme umístit minimálně 6 stojanů. 
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5. Ulice Palackého – Komerční banka 

Doplnění chybějících stojanů kolmo na současná parkovací stání pro automobily. 
Doporučujeme umístění 4 stojanů. 
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6. Komenského – knihkupectví, copycentrum 

Na žádost majitele knihkupectví navrhujeme umístit dva, až tři stojany na kola kolmo, nebo 
šikmo na zeď. Případně navrhujeme instalovat jen jeden stojan rovnoběžně se zdí (výlohou). 
 

 



 

Stránka 7 z 9 

 

7. Stříbrné terasy 

Instalace maximálně dvou kusů stojanu do prostoru vedle hlavního vchodu. Stojany by byly 
částečně zakryté. Umístění po konzultaci se správcem objektu panem Kubíčkem (tel. 
603471413) přímo před nepužívaný vchod do šaten. Kolmo nebo šikno na fasádu. 
 

 
 

8. Vrchlického – Dům zdraví 

Doplnění chybějících stojanů v půlkruhu v návaznosti na současná parkovací stání pro 
automobily. Chodník je v této části nevyužíván. Doporučujeme umístění 6 stojanů. 
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9. Hradební – City Park 

Doplnění chybějících stojanů kolmo na zelenou plochu. Chodník je v této části využíván 
minimálně nebo úplně nevyužíván, protože je v šíři cca 2,0 m od trávníku přerušován 
obsypem u stromů. Do těchto proluk mezi stromy je možné umístit cyklostojany. 
Doporučujeme umístění minimálně 4 stojanů. 

10. Matky Boží – brána - cyklobox 

Pro přihlášení turistického informačního centra do systému „Cyklisté vítáni“ (kde dosud není 
jediný jihlavský zástupce!) je základním povinným požadavkem kvalitní, pokud možno 
zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla nebo uzamykatelná místnost/boxy 
pro bezplatné uschování kol a zavazadel. Místo pro instalaci cykloboxu je za okny TIC. Další 
z podmínek pro TIC již nejsou problematické – jedná se o poskytnutí základního nářadí pro 
jednoduché opravy kol, lékárnička a informační tabule Cyklisté vítáni. Předpokládáme, že 
služba bude provozována v době provozních hodin informačního centra na Bráně Matky 
Boží.  
Cyklistické boxy jsou uzamykatelné schránky pro jedno nebo dvě kola a zavazadla. Je to 
ideální parkovací nabídka, která nabízí optimální ochranu před krádeží, vandalismem a 
povětrnostními podmínkami.  
 
Tyto boxy by šlo částečně využívat i jako placené kryté stání pro kola např. za cenu 
50 Kč/den. 
 
Doporučujeme umístění 10 kójí pro kola. Cena takového boxu bude cca 15 000 Kč za 1 kóji. 
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Vytipovaná lokalita je na letní scéně (na parkáně) v ulici Matky Boží. Vchod je dřevěnou 
brankou, hned vedle brány. Obsluhu by zajistilo TIC a kola by zde bylo možné ukládat a 
vyzvedávat jen v době provozu TIC. 
 

Boxy pro jízdní kola před železniční stanicí v anglickém Oxfordu. (zdroj Galatík) 
 

 
 Uzamykatelné boxy v České Třebové. (zdroj Šedová)             Londýnský model boxu. (zdroj Cyclehoop) 

 
 

 

Předpokládané náklady na stojany a cykloboxy 
 
Jednotková cena za pořízení vytipovaných stojanů se pohybuje cca 4 000 – 6 000 Kč/kus 
včetně instalace. Při navrhovaném počtu 39 kusů stojanů činí celkové náklady 156 000 – 
234 000 Kč.  
 
Náklady na cyklobox se liší dle zvoleného typu a materiálu. Předpokládaná cena 15 000 Kč 
za 1 kóji. Doporučujeme 10 kójí, náklady tedy činí 150 000 Kč. 


