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Čím dokonalejší a dostupnější do-
pravní prostředky máme, tím více 
stoupá potřeba a zájem široké veřej-
nosti o jiné, alternativní formy do-
pravy. S houstnoucí dopravou nejen 
v centrech měst se zvyšuje význam 
efektivní hromadné dopravy a ta-
ké nemotorové dopravy, tedy pohy-
bu městem pěšky, na kole, na in-line 
bruslích apod. Oblastí nemotorové 
dopravy se v Jihlavě zabývá cykloko-
ordinátor Pavel Šťastný. 

Představte čtenářům NJR, co 
vlastně obnáší zatím poněkud oje-
dinělá profese cyklokoordinátora. 

Tato funkce vznikla v Jihlavě a v dal-
ších 18 městech v souvislosti s tzv. 
Uherskohradišťskou chartou. Cyklo-
koordinátor je ofi ciální zástupce měs-
ta, který v rámci svých kompetencí a 
reálných možností zprostředkovává a 
pomáhá zajišťovat koordinaci činnos-
tí, které vedou k rozvoji cyklistické 
dopravy, cykloturistiky a propagace 
města. Jednoduše řečeno, cyklokoor-
dinátor má mimo jiné za úkol komu-
nikovat se všemi odbory napříč celým 
magistrátem a hlídat, aby cyklodopra-
va nebyla opomíjena už v počátečních 
fázích přípravy různých projektů. 

Funkce cyklokoordinátora však 
není v Jihlavě úplná novinka. 

Do roku 2006 tuto funkci externě 
vykonával současný primátor města. V 
té době se podařilo nastartovat rozvoj 
sítě cyklostezek. Spojování stávajících 
úseků není jednoduché a jsme nuceni 
řešit mnoho překážek. Jednou z nich 
je i negativní povědomí některých lidí 
o cyklodopravě v Jihlavě. Chceme po-
mocí různých kampaní lidem ukázat, 
že na kolech se jezdí i ve městech s da-
leko horšími podmínkami, co se týká 
například počasí nebo terénu.

Jakou konkrétní kampaň teď při-
pravujete? 

Pracujeme na kampani Do práce na 
kole 2013, letos se poprvé uskuteční 
i v Jihlavě. Doufám, že u nás bude mi-
nimálně stejně tak úspěšná jak v před-
chozích ročnících v Praze, Brně, Par-
dubicích a Liberci. Cílem kampaně je 
připomenout lidem, že používání jízd-
ního kola ke každodennímu dojíždě-
ní do práce nebo do školy je naprosto 
normální, a navíc velmi prospěšná věc. 

Řekněte o akci víc.
Soutěž bude probíhat celý květen, 

registrace budou spuštěny už během 
dubna. Účastnit se mohou týmy lidí, 
spolupracovníci, kamarádi, sousedé, 
rodinní příslušníci, případně jakákoli 
kombinace různých skupin, přihlásit 
se mohou i jednotlivci. Celý květen 
tedy bude cílem soutěžících našlapat 
co nejvíce kilometrů při cestě do prá-
ce a z práce na kole. Po splnění jed-
noduchých kriterií budou soutěžící 
zařazeni do fi nálové části, která bude 
zakončena závěrečným slosováním 
o zajímavé ceny. Více informací na 
www.dopracenakole.net nebo už brzy 
na webu města. 

V závěru loňského roku se v mé-
diích objevily obrázky připravova-

Cyklokoordinátor Šťastný: Překážkou 
cyklisty nejsou kopce, ale myšlení

ných stojanů na kola ve tvaru siluet 
lidských postav.

Máme připravený projekt na umís-
tění cyklostojanů v širším centru měs-
ta. Realizace by měla proběhnout v 
jarních měsících, tak abychom cyklis-
tům nabídli k užívání 30 stojanů ještě 
před hlavní cyklistickou sezonou. Ob-
jekty z ocelových profi lů budou mít 
tvar lidských postav. O každého tako-
vého „přítele“ bude možné opřít jízd-
ní kolo a uzamknout jej podle všech 
pravidel pro bezpečné parkování.

Nejdůležitější složkou cyklodo-
pravy jsou ale stezky a trasy. Do-
čkáme se v nejbližší době nějakých 
nových úseků? 

Nejblíže realizaci je nyní propoje-
ní stávající cyklostezky v parku na 
ulici Za Prachárnou a ulici Vrchlic-
kého s napojením na stávající stezku 
R02. Oprava dalších úseků, napří-
klad propojení pro pěší a cyklisty na 
ulici Lesní mezi lokalitou Na Člunku 
a Helenínem kolem restaurace Ka-
čaba, nebo také úprava povrchu na 
silnici kolem čistírny odpadních vod. 
Doufám, že se podaří realizovat další 
opravu odpočívek u cyklostezky na 
ulici Romana Havelky. Loni se poda-
řilo velmi pěkně opravit první z nich. 
Beton je materiál, který odolává nejen 
zubu času. 

To jsou ty nejaktuálnější projekty. 
Co  bude následovat? 

Radnice má podané dvě žádosti o 
dotaci na výstavby cyklostezek. Prv-
ní žádost je na Státní fond dopravní 
infrastruktury (SFDI) na projekt cyk-
lostezky v průmyslové zóně. Ta bude 
obsluhovat areály několika fi rem včet-
ně nově vznikajícího vědeckotechno-
logického parku. Druhá žádost je do 
ROP Jihovýchod, kde město žádá o 
dotaci na stezku R03, tedy propojení 
stezky R02 od železničního přejezdu 
na Dolině a cyklostezky v údolí ře-
ky Jihlavy u restaurace Starka. Tento 
projekt navíc řeší mimoúrovňové kří-
žení s velmi frekventovanou komuni-

kací na ulici Humpolecké, podobně 
jako je podjezd pod ulicí Havlíčko-
va. Součástí žádosti do ROP je také 
propojení cyklostezky B02, končící 
u kruhového objezdu ulic Okružní a 
Helenínská a mostem U Jánů. O žá-
dostech by mělo být rozhodnuto na 
přelomu března a dubna a v případě 
úspěšné žádosti by všechny akce měly 
být realizovány ještě letos. 

Dále jsou připraveny k realizaci další 
úseky cyklostezek, které propojí stáva-
jící úseky. Například část cyklostezky 
G01 v úseku amfi teátr - ulice Okruž-
ní, včetně nové lávky přes Jihlávku. I 
zde se čeká na výsledek dotace z RO-
Pu. A osobně se velmi těším na zahá-
jení výstavby areálu Český mlýn.

Novinkou na jihlavských silnicích 
jsou cyklopruhy. Po rozpačitých 
začátcích je ale, zdá se, řidiči be-
rou jako běžnou věc. Připomeňte 
v několika větách, jak se na cyklo-
pruzích mají chovat cyklisté a jak 
řidiči. 

Cyklopruh je velmi levné řešení 
především v místech, kde z různých 
důvodů nelze vybudovat plnohod-
notnou cyklostezku. Cyklopruh je 
prostě jízdní pruh pro kola. Použití 
cyklopruhu je povinné. Jiná vozidla 
smí cyklopruh křížit pouze příčně ne-
bo při odbočování, parkování, apod. 
Je zakázáno v cyklopruhu stát a zasta-
vit, a to i mimo červeně podbarvené 
úseky. Když cyklopruh skončí, cyklis-
ta dál pokračujete s auty. Řidič nesmí 
ohrozit cyklistu vyjíždějícího z končí-
cího cyklopruhu. 

Oproti tomu, piktokoridor slouží 
jen jako upozornění řidičům na mož-
ný výskyt cyklistů na silnici. Pomocí 
jednoduchých symbolů je naznačen 
ideální směr pohybů cyklistů. Pikto-
koridor není oddělen souvislou ani 
přerušovanou čárou a není červeně 
podbarven.

V Jihlavě přibyly také přejezdy 
pro cyklisty. Co to znamená pro 
cyklisty a řidiče?

Je vhodné připomenout, že na pře-
jezdu pro cyklisty nemá cyklista před-
nost před projíždějícími automobily. 
Vždy záleží na vůli řidiče, zda cyklistu 
pustí. V žádném případě však cyklisté 
nesmí bezhlavě přejíždět po přejez-
dech a vynucovat si tak přednost.

S velkým zájmem médií byly publi-
kovány první údaje ze sčítače cyklis-
tů a chodců. To je další zajímavost, 
kterou nedisponuje každé město. K 
čemu jsou vlastně údaje sčítače po-
třebné a co vám po necelém roce za-
řízení ukazuje? 

Stejně, jako potřebujeme v ulicích a 
na křižovatkách znát množství aut, po-
třebujeme znát i provoz na stezkách a 
trasách. Je to důležité pro přípravu dal-
ších projektů, nezřídka tyto údaje po-
žadují i poskytovatelé dotací apod. 

Čísla ze sčítače jasně ukazují, jak rá-
di a jak masivně se lidé vydají za po-
hybem, když k tomu mají podmínky, 
tedy bezpečný prostor a dobré poča-
sí. Například v neděli 17. března, kdy 
se po dlouhé době vyčasilo, prošlo na 
sledované cyklostezce 1.434 chodců a 
projelo 60 cyklistů: stojí za zamyšlení, 
kde a jak by lidé trávili čas, kdyby tyto 
podmínky neměli.

Je rozvoj cyklodopravy tím pra-
vým, co by měla radnice řešit? Ji-
hlava odpovídá svým profi lem re-
gionu Vysočiny, mnoho rovinek 
pro projížďky na kole bez námahy 
tu nemáme.

Problém rozhodně není v kopcovi-
tém terénu. Kdo neviděl, ať se zajde 
podívat na cyklostezky za dobrého 
počasí. Bývá na nich tolik cyklistů a 
bruslařů, že to snad ani není příjem-
né, a mnozí spílají radnici, že stezek 
už dávno není postaveno víc. Evidu-
jeme požadavky velkých fi rem, resp. 
jejich zaměstnanců, na budování dal-
ších úseků cyklostezek. Jezdí, nebo by 
rádi jezdili po bezpečné stezce, po sil-
nici se bojí. Jihlavští cyklisté rozhod-
ně nejsou ti, které by nějaký kopec 
zaskočil. Nehledě na to, že pro stezky 
se vždy vybírají pokud možno co nej-
příhodnější trasy. Někdy to ale bez 
pořádného stoupáku prostě nejde. 
Proč naopak těch kopců nevyužívat a 
díky nim se udržovat v dobré fyzické 
kondici, ušetřit peníze za posilovny. 
Kopce nejsou největší překážkou při 
používání kola v Jihlavě. Je to spíše 
lenost a pohodlnost, myšlení. Možná 
by stálo za úvahu spíše to, kolik lidí 
jezdí autem do posilovny, kde pak šla-
pou na rotopedu… 

A někdo dokonce do té posilovny 
vyjede z parkoviště výtahem, místo 
aby šel po schodech. A pak v ní tré-
nuje nohy…

Právě třeba kampaň Do práce na 
kole a soutěž má lidi motivovat k to-
mu zkusit se hýbat, pohybovat vlastní 
silou. Kampaň sází i na to, že lidé jsou 
soutěživí a budou chtít ukázat napří-
klad kolegům z vedlejší kanceláře, z ji-
né fi rmy, sousedům nebo spolužákům, 
že jsou prostě lepší. Především si ale 
přejeme, aby si lidé našli radost z po-
hybu, kondice a zdraví především sami 
pro sebe. -lm,rt-
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