1.17. Zlín a okolí

Charakteristika města, poloha
Zlín se liší od běžných sídel svou polohou, sevřenou strmými svahy úzkého údolí Dřevnice, což znemožňuje zřízení
objízdné silniční soustavy. Město se rozkládá v urbanizovaném prostoru Podřevnického údolí, uprostřed Zlínské
vrchoviny (Tlustá hora 458 m n.m.). Je to členitá vrchovina o střední výšce (354 m n. m.). Část Zlínské vrchoviny
severně od řeky Dřevnice tvoří Mladcovská vrchovina. V její západní části se nacházejí výrazné kopce (Zadní vrch
423 m n. m.), které tvoří předhůří Hostýnských vrchů. Jde vlastně o široký zalesněný hřbet, který se směrem na
sever sklání do Fryštácké brázdy – protáhlé sníženiny, která začíná u Holešova a táhne se jihovýchodním směrem
až k údolí řeky Dřevnice (má střední výšku 299 m n. m.).
Realizace projektu „Plánování koncepce cyklistické dopravy na území města Zlína se zapojením
veřejnosti“
Projekt „Plánování koncepce cyklistické dopravy na území města Zlína“ je projektem, který zlínský magistrát
realizoval s využitím metod zapojení veřejnosti. Zahájen byl roce 2003, na konci roku 2004 schválilo zastupitelstvo
města Zlína koncepci cyklistické, diskuse s veřejností pokračovaly i v roce 2005. Účastníci veřejného projednávání
vybrali dvě priority projektu. Za prvé to bylo vytvoření páteřní cyklostezky podél Dřevnice, jejíž návrh zahrnuje
koncepce. Kromě toho však lidé nejvíce podporovali návrh na vyřešení cyklodopravy v centru města.
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Cyklotrasa podél Dřevnice do ZOO Lešná
Délka trasy celkem 5,00 km. Cyklostezka navazuje
v prostoru sportovního areálu Vršava na stezku od
Januštice vybudovanou v roce 1998, vine se podél
Fryštáckého potoka, přičemž 2x mění strany a to z důvodu
obejítí střelnice. U Kosteleckého mostu odbočuje podél
silnice III. třídy na Kostelec. Následně prochází pěší zónou
Lázní Kostelec a kolem Štípského potoka. Dále se opětně
přibližuje k silnici III/4911
a podél této běží až pod
lokalitu Kostelec - Jižní svah. Po přechodu silnice pokračuje
cyklostezka podél bezejmenné vodoteče (meliorační kanál)
a mezi poli na parkoviště u hlavního vstupu do ZOO Lešná.
Převážná část povrchu je živičná, v místech střetu
s inženýrskými sítěmi je použita zámková dlažba. Šířka
z Vršavy do Lázní Kostelec 4,5m, dále 3,0 m.
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Další cyklostezky
·
·

·

·

Cyklostezka Centrální park Jižní svahy - délka cca 0,35 km a 0,65 km byla realizována v letech 2001 až
2003 nákladem cca 7,0 mil Kč. Tuto stezku realizoval OMZ MMZ.
Integrovaná stezka Bartošova čtvrť - realizace započala v roce 2003 v rámci stavby Regenerace
panelového sídliště Bartošova čtvrť a dokončena byla v roce 2004. Délka cyklostezky 0,81 km, šířka 2,5 m,
povrch živičný, délka stezky pro pěší cca 0,6 km, šířka 1,5 m, náklady 5,0 mil. Kč.
Cyklostezka Bartošova čtvrť - Příluky délky 0,85 km byla realizována v roce 2001 nákladem cca 1,6 mil.
Kč. Cyklostezka probíhá po levém břehu řeky Dřevnice, z větší části po protipovodňové hrázi. Šířka stezky 3,0m,
povrch živičný.
Cyklostezka Havlíčkova nábřeží – cca 1,0 km

Další cyklotrasy
·
·

B11: Cyklotrasa Příluky - Lužkovice délky 2,40 km byla realizována v roce 1999 nákladem cca 1,6 mil. Kč.
Cyklostezka probíhá za průmyslovou zónou, pod zahrádkářskou kolonií, povrch živičný.
B11: Cyklotrasa Rybníky - Prštné délky 1,350 km byla realizována v roce 1999 nákladem cca
1,0 mil.Kč. Cyklostezka probíhá za průmyslovým areálem Rybníky, povrch živičný.
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