Cyklostezky v Jihlavě
Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro
cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. „První cyklostezky“ na ulici Romana Havelky.
Do současné doby (stav k 20. 11. 2013) bylo vybudováno a uvedeno do provozu celkem 11,24 km
cyklistických stezek, 1,55 km cykloobousměrek a 0,40 km cyklopruhů a piktokoridorů. Budování
cyklostezek je omezeno problémy nejen finančními, ale hlavně majetkovými. Také ne všude
se cyklostezka „vejde“. Proto je mnohdy výstavba rozdělena na jednotlivé úseky. Propojování těchto
úseků je úkol do budoucna. Všechny úseky cyklostezek a cyklotras si můžete prohlédnout v přehledné
mapce ZDE.
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B02 Parkoviště Zoo (centrum)-ulice Okružní
Celková délka cyklostezek na trase B02 je 0,86 km.
Propojení centra města se sídlištěm Březinky začíná u starého Brněnského mostu jako cyklotrasa
vedena po místní komunikaci kolem parkoviště u ZOO. Cyklostezka se smíšeným provozem vede
lesoparkem směrem k ulici Na Kopci. V jednom místě je nutné překonat prudké stoupání
po nezpevněné stezce. Ulice Na Kopci je překonána cyklopřejezdem a smíšená stezka dále vede
sídlištěm. Přes parkoviště je stezka přerušena navazuje na ní stezka s odděleným provozem, která
klesá směrem k obchodnímu centru na Březinkách. Před OC je stezka přerušena a je vedena
po zpevněné ploše parkoviště. Dále cyklostezka pokračuje přes sídliště a jednou kříží místní
komunikaci cyklopřejezdem. Stezka je u kruhového objezdu na ulici Okružní zakončena prudkým
klesáním, které vede přímo do přechodu pro chodce.
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B04 Ulice Romana Havelky (lávka)-ulice Havlíčkova
Celková délka cyklostezek na trase B04 je 0,63 km.
Cyklostezka s odděleným provozem začíná u lávky přes řeku a vede údolím ve směru toku
pod obchodním centrem na ulici Romana Havelky (přímé napojení odbočkou). Stezka podchází
Pražský most, kolem hřiště a cvičiště pro HZS. Končí u památníku královské přísahy pod Pražským
mostem. Dále pokračuje jen jako cyklotrasa po stávající obslužné komunikaci. Podjezd pod mostem
na ulici Havlíčkova je řešen jako cyklostezka se smíšeným provozem (mimoúrovňové křížení s velmi
frekventovanou ulicí Havlíčkova). Stezka v současné době končí u historického mostu u Jánů.
Cyklostezka na tomto mostě je již součástí trasy R05, která je ale zatím jen ve fázích studie. Trasa
G04 bude dále pokračovat ve směru podél řeky, ale most u Jánů a prostor kolem něj se stane
důležitým uzlem cyklodopravy ve městě.
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B05 ulice Romana Havelky-Na Dolech
Celková délka cyklostezek na trase je 0,57 km.
Tzv. „První cyklostezka“ vybudovaná v roce 2001 začíná na křižovatce ulic Romana Havelky
a Hybrálecká a je vedena jako stezka s odděleným provozem pěších a cyklistů. Vede souběžně
s komunikací proti proudu řeky Jihlavy. Cestou je několikrát přerušena kvůli vjezdům do areálu firem
na ulici Romana Havelky. U plynové regulační stanice se stezka přibližuje k řece a u restaurace
Starka končí tato část.
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B10 park nad tunelem
Celková délka cyklostezek na trase je 0,53 km.
Projekt cyklostezky B10 od napojení na trasu G01 u plánované okružní křižovatky na silnici II/602
souvisí s budoucím OC na ulici Pelhřimovská. Od ulice Rantířovská prochází cyklostezka parkem
nad tunelem, kolem dětského hřiště a autoservisu a končí napojením na R02 na ulici Vrchlického.
Plánované je propojení pod komunikace I/38, přes ulici Jiráskova a dále napojení na cyklostezky u
řeky v lokalitě Český mlýn.
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B12 propojka ulice Průmyslová a ulice Na Stráni
Celková délka cyklostezek na trase je 0,09 km.
Stávající propojka mezi ulicemi Na Stráni a Průmyslová vede jako cyklotrasa přes železniční přejezd
a dále areálem garáž a za areálem firmy ASMJ je vedena po cyklostezce. Ta se napojuje
na cyklostezku R09 v místech výjezdu z areálu firem u semaforu.
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G01 Hosov-Hruškové Dvory
Celková délka cyklostezek na trase je 0,83 km
Cyklostezky na trase G01 jsou součástí nejdelší cyklotrasy vedoucí z Hosova až do Hruškových
Dvorů. Především z důvodů majetkových se dosud nepodařilo vyřešit úsek z Hosova až na Skalku,
z větší části vedoucí údolím Koželužského potoka. Cyklostezka se smíšeným provozem začíná
na ulici Tovární, podchází most na Znojemské ulici a vede pod OC City Park. Stezka končí
na křižovatce ulic Křížová a Ztracená. Dále jako cyklotrasa pokračuje směrem k ZOO, podchází nový
Brněnský most. Pod starým Brněnským mostem začíná cyklostezka se smíšeným provozem,
až ke vchodu do ZOO je asfaltový povrch, dále podél řeky Jihlávky je minerální beton. Stezka končí
před výjezdem do amfiteatru letního kina. Zde pokračuje po stávající místní komunikaci (za plátnem)
jako cyklotrasa a dále kolem sportovního areálu Na Stoupách, ulicí Úvoz až k ulici Okružní.
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G04 lávka přes řeku Ulice Helenínská
Celková délka cyklostezky na trase G04 je 0,07 km.
Cyklotrasa G04 je plánovaná jako součást několika projektů. Nejblíže realizaci je projekt Český mlýn,
jehož součástí budou také cyklostezky podél řeky Jihlavy, avšak po druhém břehu než současné
využívané cyklostezky B04 a B05. Zahájení výstavby je plánované na podzim 2013, dokončení pak
v roce 2014. Jde o úsek od nové lávky u restaurace Straka po stávající lávku u tenisových kurtů. Další
část úseku až po most U Jánů je zatím jen ve fázi studie. Od Mostu U Jánů, za čerpací stanicí až po
splav na ulici Mlýnská je připraven projekt, zde však zatím realizaci blokuje plánovaná rekonstrukce
kanalizace. Od splavu dále po levém břehu řeky prochází cyklostezka až k lávce na ulici Helenínská.
Tato lávka by měla být v roce 2014 nahrazenou zcela novou lávkou pro pěší a cyklisty. Krátký úsek
cyklostezky na této trase je v provozu právě za stávající lávkou. Na něj navazuje velmi využívaný
úsek, který vede po místní komunikace kolem ČOV až k železničnímu přejezdu. Na tomto úseku jde
cyklotrasa G04 v souběhu s cyklotrasou č.26.
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R01 ulice Telečská-Pístov
Celková délka cyklostezek na trase je 1,21 km.
Na ulici Telečská je u mostku přes Koželužský potok vyznačena cyklotrasa R01 a vede přes
parkoviště směrem na Pístov, souběžně s komunikací III/4062. Cyklostezka s odděleným provozem
začíná až u objektu garáží. Její průběh je několikrát přerušen z důvodu vjezdu do prostoru garáží
a do areálu bývalých kasáren (v současné době funguje jako psí útulek). Podél tohoto areálu je
cyklostezka vedena až k mostu silnice I/38. Tuto komunikaci podchází, prochází centrální části
Pístova a končí u sportovního areálu na konci obce. Celá trasa R01 je vedena souběžně s cyklotrasou
č.16.
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R02 Smetanovy sady (centrum)-ulice Na Dolech
Celková délka cyklostezek na trase je 2,26 km.
Cyklostezka ve Smetanových sadech začíná na křižovatce ulice Jana Masaryka a Tyršova. Je
provozována jako smíšená, jednosměrná ve směru z centra. Z důvodu lepšího napojení cyklistů
jedoucí směrem do centra na tyto cyklostezku je vyznačen cyklopruh na ulici Jana Masaryka.
Cyklotrasa R02 je dále vedena po ulici Vrchlického kolem pivovaru, odboru sociální péče až k
nemocnici. Za kruhovým objezdem jsou na komunikaci vyznačeny cyklopruhy a cyklopiktokoridory.
Cyklostezka se smíšeným provozem začíná před bytovým domem U Dubu a je vedena podél ulice
Vrchlického směrem k sídlišti Dolina. Cyklostezka kříží rameno komunikace I/38, kde cyklisté mají
povinnost slézt z kola, a dále je na mostě přes silnici I/38 upozornění, že je zde cyklostezka zúžena.
Na křižovatce ulic Vrchlického a Kainarova je cyklostezka ukončena a je zde zřízeno místo pro
přecházení. Stezka pokračuje kolem hřišť směrem ke křižovatce ulic Vrchlického a S.K.Neumanna.
Dále podél ulice S.K.Neumanna kolem Hellerova rybníka. Zde je stezka opět přerušena a přes ulici
Halasova je zřízeno místo pro přecházení. Stezka pokračuje až k zastávce MHD na Dolině. U
zastávky je část cyklostezky určena jen pro cyklisty a je zde vybudován přejezd pro cyklisty. Stezka
pokračuje po druhé straně ulice S.K.Neumanna směrem k parkovišti nakupního areálu. U obchodu
prudce zahýbá a je vedena za obchody až k železničnímu přejezdu na ulici Na Dolech.
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R04 Ulice Věžní (centrum)-Borovinka
Celková délka cyklostezek na trase R04 je 2,36 km.
Cyklotrasa R04 začíná na křižovatce ulic Benešova a Věžní. Na ulici Věžní je vyznačena
cykloobousměrka. Po překonání ulice Husova je v parku za kinem Dukla vyznačena smíšená
cyklostezka, která přejezdem pro cyklisty kříží ulici Jana Masaryka. Dále pokračuje jako cyklostezka
s odděleným provozem po ulici Tyršova. Je zde však kvůli velkému pohybu chodců potřeba maximální
opatrnost a ohleduplnost. Přes ulici Tolstého je vyznačen cyklopřejezd a cyklostezka pokračuje
směrem k autobusovému nádraží nejprve jako samostatná cyklostezka a u odboru dopravy MMJ
je vyznačena opět jako cyklostezka s odděleným provozem. Ulici Fritzova je opět překonávána
cyklopřejezdem a navazuje krátký úsek společné cyklostezky. V jednosměrné ulici Plukovníka Švece
je vyznačena cykloobousměrka a na ní navazuje smíšená cyklostezka v parku Keťásek. Prudkým
sjezdem je stezka vedena směrem k „tunelu“. Za „tunelem“, na ulici Mostecká, je cyklostezka
na krátko přerušena, ale kolem tenisových kurtů je společná cyklostezka vedena směrem k řece. Řeka
Jihlava je přemostěna lávkou určenou jen pro pěší a cyklisty. Cyklostezka R04 s odděleným provozem
dále pokračuje proti proudu řeky kolem Vodního Ráje a je součástí velmi využívané a populární
cyklostezky v údolí řeky Jihlavy. U Business hotelu je stezka přerušena a dál je vedena jako
cyklotrasa po účelové komunikaci. Cyklostezka začíná cyklopřejezdem přes ulici Romana Havelky
a končí na ulici Hybrálecká. Dále je směrem k Borovince vyznačena cyklotrasa, která vede po málo
frekventované místní komunikaci. Z Borovinky by měla cyklotrasa být vyznačena směrem k penzionu
U Lyžaře. Vyznačena není, průjezdná ano.
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R05 centrum města-hlavní nádraží
Celková délka cyklostezky na trase je 0,12 km.
Součástí této trasy je cyklostezka v ulici Hluboká přímo v centru města. Je to důležité napojení
knihovny, úřadu magistrátu a dalších institucí. Trasa je pak vedena po ulici Křížová, přes náměstí
Svobody a ulicemi Srázná a Úvoz k mostu U Jánů. Zde je na secesním mostě vyznačena cyklostezka
a v budoucnu dojde k úpravě prostoru za mostem směrem k ulici Polenská. Trasa R05 je dále vedena
po ulici Havlíčkova až k železniční stanici Jihlava-Hlavní nádraží. Výhledově je trasa prodloužena
až do průmyslové zóny.
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R07 starý Brněnský most-cykloobousměrka
Celková délka cyklostezky na trase je 0,14 km.
Na starém Brněnském mostě je vyznačena cykloobousměrka, které umožňuje cyklistům obousměrný
provoz. Jde o velmi levné a praktické opatření na podporu cyklodopravy zejména v historických
částech města. Trasa plánované cyklostezky pokračuje dále pod novým Brněnským mostem a na ulici
Kosovská budou vyznačeny cyklopiktokoriory až na konec města.
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R09 ulice Průmyslová
Celková délka cyklostezky na trase je 0,81 km.
Trasa R09 začíná u ČOV v Heleníně a podchází pod železniční tratí směrem do místní části Hruškové
Dvory. Její přesné vedení kolem nových bytových domů zatím není definitivně určeno. Trase dále
překonává silnici II/352 a vede dále po ulici Průmyslová. V budoucnu zde budou po obou stranách této
komunikace cyklostezky a chodník. Cyklostezka R09 v současné době začíná u transformovny
a podél ulice Průmyslová překonává několik vjezdů do areálů firem. Cyklostezka končí semaforů,
které řídí výjezd z několika průmyslových areálů. Zde se stezka napojuje na stávající cyklostezku B12.
Připravované projekty počítají s prodloužení cyklostezky až ke křižovatce ulice Průmyslová
a Heroltická a výhledově i napojením do průmyslové zóny.
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26 Helenín-Malý Beranov
Celková délka cyklostezky na trase je 0,90 km.
Cyklostezka byla vybudována v rámci projektu mezinárodní cyklotrasy č.26 Jihlava-Třebíč-Raabs.
Začíná za železničním přejezdem v Heleníně a jde ve směru toku řeky Jihlavy. Prochází kolem
zahrádek a podchází most silnice II/602. Za mostem cyklostezka končí. Dále je však cyklotrasa č.26
značena.
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