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Začínající cyklistická sezóna je v Jih-
lavě bohatší o dva nové úseky cykloste-
zek, které radnice dokončila ještě před 
zimou. Nové stezky propojily několik 
stávajících úseků cyklostezek a cyk-
lotras na území města a umožnily tzv. 
zokruhování těchto tras. 

„Cílem projektu Cyklostezka R03 Staré 
Hory - Romana Havelky a Cyklostezka 
B02 II, Jihlava bylo rozšíření stávající sítě 
cyklistických stezek v Jihlavě o dva nové 
úseky a zlepšení podmínek pro plynulý a 
bezpečný pohyb cyklistů ve městě,“ uvedl 
primátor města Rudolf Chloupek. 

V projektu město vybudovalo novou 

část cyklostezky R03 v úseku, který se 
u železničního přejezdu Jihlava - Staré 
Hory napojuje na již realizovanou cyk-
lostezku R02 spojující centrum města s 
Horním Kosovem a Dolinou, a pokra-
čuje podél ulice Na Dolech, podchází 
pod mostem a lávkou na ulici Humpo-
lecká a prochází dále podél řeky Jihlavy 
až k cyklotrase G05 na ulici Romana 
Havelky. V tomto úseku se také díky 
nově vybudované lávce pro pěší a cyk-
listy napojila cyklostezka R03 na právě 
rea- lizovanou novou cyklostezku G04 
vedenou kolem areálu Sportovně-rela-
xačního centra Český mlýn. 

Cyklostezka B02 II vede od křižo-
vatky ulic Okružní - Březinova - Hele-
nínská, kde se napojuje na úsek cyklo-
stezky B02 na sídlišti Březinova, podél 
ulice Okružní až k secesnímu mostu 
přes řeku Jihlavu za benzinovou čer-
pací stanicí, přičemž její součástí je i 
přejezd pro cyklisty u křižovatky ulic 
Okružní a Úvoz. Na tento úsek navazu-
je také další nová cyklostezka od areálu 
letního kina, která je součástí projektu 
„Revitalizace části parku malý Heulos - 
II. etapa“.

„Oba vybudované úseky si kladly za 
úkol odvést cyklistickou dopravu z fr ek-

ventovaných silnic a vzhledem k tomu, 
že dané úseky byly vybudovány převáž-
ně jako smíšené stezky pro pěší a cyklisty, 
došlo tak rovněž ke zlepšení podmínek 
pro pěší dopravu. Součástí projektu byla 
s ohledem na potřebu komplexního řeše-
ní také nezbytná oprava mostu na ulici 
Okružní,“ připomněl náměstek primá-
tora pro oblast dopravy Jaroslav Vyma-
zal. Celkové náklady projektu byly 
10.026 tis. Kč, dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihový-
chod činila 5.853 tis. Kč, dodavatelem 
byla fi rma Lubomír Dvořák.  -tz-

Do nové cyklosezóny po nových
jihlavských cyklostezkách

Akademický sochař Jaroslav Šlezinger byl oceněn 
in memoriam Rytířem české kultury. 

Nové ocenění a titul Dáma či Rytíř české kultury pře-
dával minulý týden ministr kultury Daniel Herman.

Dílo i osud jemnického rodáka jihlavská veřejnost 
zná, pravidelně se u jeho sousoší Zaváté šlépěje na 
hlavním hřbitově konají akce k připomínce vykon-
struovaných komunistických procesů, při kterých v 

padesátých letech umírali nevinní lidé, nebo se zde 
připomínají výročí světových válek. V roce 2011 se 
před jihlavské gymnázium po padesáti letech vrátila 
socha T. G. Masaryka, resp. její replika. Původní sochu 
vytvořil v roce 1948 právě Jaroslav Šlezinger, o rok 
později komunisté autora zavřeli a sochu v roce 1961 
rozbili. 

Sochař a politický vězeň nacismu i komunismu Jaro-

slav Šlezinger (1911 až 1955) zemřel v pracovním 
táboře na Jáchymovsku na nemoc z ozáření. Nacisté 
ho internovali v koncentračním táboře Sachsenhau-
sen, v roce 1950 byl ve vykonstruovaném procesu 
odsouzen k 25 letům těžkého žaláře. 

Nové ocenění a titul Dáma či Rytíř české kultury dne 
27. února 2015 převzala také zpěvačka Marta Kubišo-
vá. -tz-

Sochař Šlezinger Rytířem české kultury


