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Cyklostezka R01 z Jihlavy na Pístov 
je i během prázdnin často využívaná. 
Ukazují to data ze sčítání nemotoro-
vé dopravy, které v této lokalitě pro-
bíhalo v období od 20. 6 do 19. 7. 
2013. Celkem projelo na cyklostezce 
6277 cyklistů, 59 automobilů a pro-
šlo 3002 chodců. Zajímavé je rozlo-
žení průchodů během dne. Napří-

klad chodci využívají stezku po celý 
den víceméně stejně. 

Oproti tomu cyklisté nejčastěji jez-
dí v časech mezi 14 a 19 hodinou. 
Z toho lze usuzovat, že směr z Jihla-
vy na Pístov a dále na Vysokou, Po-
pice, případně Okrouhlík je velmi 
oblíbeným cílem výletů jihlavských 
cyklistů.                                               -ps-

Z Jihlavy na Pístov pěšky i na kole

Cyklostezka u jihlavské zoo je ob-
líbena u cyklistů i chodců. Ukázal to 
průzkum dopravy, který zde probí-
hal v období mezi 15. květnem a 20. 
červnem 2013. V tomto období zde 
automatický sčítač zaznamenal cel-
kem 38.393 průjezdů a průchodů. 
Z toho bylo 19.556 cyklistů, 18.682 
chodců a 155 aut. „Je nutné pozna-
menat, že ve dnech 18. a 19. května v 
Jihlavě probíhal tradiční a rekordně 
obsazený cyklistický závod jihlavská 
24 MTB. Pokud tedy tyto dva dny ne-
budeme započítávat, dostáváme i tak 
velmi zajímavá čísla: 11.067 cyklistů, 
15.992 chodců a 117 aut,“ upozornil 
cyklokoordinátor Pavel Šťastný. 

Z naměřených dat lze také zjistit, 
kdy se na cyklostezce nejvíce lidé 
pohybují. Ve všední den jsou cyk-
listé i chodci na stezce nejčastěji v 

době mezi 16:00 a 20:00 hodinou. 
U chodců je nejoblíbenějším dnem 
sobota, naopak cyklisté jsou rovno-
měrně rozloženi během celého týd-
ne. „To může znamenat, že tato stez-
ka je hojně využívaná k pravidelným 
cestám do centra města na kole během 
týdne,“ vysvětluje Pavel Šťastný. 

Oblíbenost cyklostezky je daná 
jednak umístěním v blízkosti centra 
města a ZOO, ale také jejím takřka 
ideálním profi lem a dobrým tech-
nickým stavem. Pohyb automobilů 
v tomto úseku je minimální, jedná 
se jen o vozy údržby (SMJ a SML). 
„Bude zajímavé sledovat, jak se počty 
cyklistů a chodců budou měnit v bu-
doucnosti. V tomto prostoru budeme 
nemotorovou dopravu sledovat i v bu-
doucnu,“ doplnil Pavel Šťastný.                                                                                     

-rt-

Sčítač načetl 40 tisíc průjezdů za měsíc 
na cyklostezce u jihlavské zoo
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V Jihlavě – Zborné opět proběhne 
kulturně-charitativní akce Zborná 
volná. Akce se uskuteční v pátek 9. 
srpna na parkovišti proti sjezdovce.

Program je rozdělen do tří čás-
tí, od 17.00 pro děti se soutěžemi, 
malováním na obličej, loutkovým 
divadlem, vystoupením tanečního 
klubu Hotch-Potch Jihlava. 

Od 20.00 začne program pro do-
spělé vystoupením akustického dua 
twINfi nity a pak už začne taneční 
večer China Blue. Pro diváky bude 

postaven velký stan se sezením a 
parket na tanec. Z akce bude zajiš-
ťován i odvoz po 23. hodině, hodi-
ny odjezdů budou zveřejněny na 
místě. 

Vstupné je dobrovolné a vybrané 
vstupné spolu s penězi od sponzo-
rů, které se nevyčerpají na akci, bu-
dou věnovány na charitativní účely 
ve spolupráci s Oblastní charitou 
Jihlava. Na akci ve Zborné bude 
oznámeno, kolik a kdo je dostane. 
Více na www.zborna.cz.                -tz-

Zborná volná pro děti i dospělé

FOTOGRA FIE a plánek sledovaných cyklostezek.                               Archiv MMJ


