
Reakce na dotaz jestli kraj nějak zajišťuje stavbu cyklostezek v našem regionu (jak jsme několikrát 
slyšeli od našich zastupitelů) konkrétně úseky Letovice- Skrchov, Svitávka-Mladkov, Blansko-Rájec, 
Blansko-Kateřinský most odbočka na Adamov. 

 
 
 
Dobrý den, vítám Váš zájem o rozvoj cykloturistiky v Jihomoravský kraji. Na základě Vašich dotazů 
Vám sděluji následující. 
 
V minulých letech JMK nerealizoval ani nezajišťoval projektovou dokumentaci na realizaci a přípravu 
cyklostezek (cyklotras). Vše záleželo na aktivitách obcí, mikroregionů.  
JMK v roce 2007 nechal zpracovat studie, tak zvaných dálkových a krajských koridorů, jejichž rozvoj 
podporuje. 
 
Existuje dokument Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji pro období 2016 – 2023 (dále 
jen „Koncepce“), který byl schválen na 25.zasedání ZJMK dne 18.2.2016 a je vyvěšenna portále 
Cykloturistiky JMK, odkaz: http://www.cyklo-jizni-morava.cz/rozvoj-cykloturistiky a na stránkách 
JMK. 
Koncepce pracuje s dvěma hlavními tématy:  
•Podpora cyklistické dopravy, cyklistika jako součást dopravního systému 
•Podpora cykloturistiky, cyklistika jako nedílná součást rekreace a cestovního ruchu 
 
Snaha JMK je podporovat rozvoj dálkových, krajských a navazujících tras ve vazbě na tematické 
okruhy obcí, mikroregionů, včetně podpory cyklostezek propojujících obce za prací a do školy.  Je 
také podporována doplňková infrastruktura (informační tabule, odpočívadla, úschovny kol..), opravy 
a optimalizace značení cyklotras a cyklostezek. 
 
Na http://www.cyklo-jizni-morava.cz, interaktivní mapa je zobrazena celá síť cyklostezek, cykloras 
v JMK, v záložce Zobrazení zájmových bodů je možnost označení  tras EuroVelo a cyklostezek (bez 
motorové dopravy).  
 
Každým rokem JMK vyhlašuje dotační titul na údržbu a podporu rozvoje cyklistiky a cyklistické 
dopravy. 
 
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6095-506-
Podpora+rozvoje+cyklistiky+a+cyklisticke+dopravy+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2018.aspx) 
JMK poskytuje 60%, max. 2 mil Kč. 
 
Realizace vyplývá ze schválené výše Dotačního programu Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické 
dopravy v Jihomoravském kraji, v roce 2018byla schválená částka ve výši 15.000.000,- Kč. Do celkové 
výše na realizaci se promítá spolufinancování obcí a finanční prostředky z jiných zdrojů, např. Fondu 
dopravní infrastruktury ČR.  
 
O dotaci žádají obce, mikroregiony, Lesy ČR, ŠLP Křtiny, zpracování projektové dokumentace a vlastní 
realizaci si zajišťují sami, tak byly realizovány úseky i za podpory evropských fondů např. na trase 
Brno-Vídeň – EuroVelo9, na Mikulovsku, Hodonínsku, ale také několik úseků na území města Blanska, 
Letovice-Zboněk… 
 
Ohledně úseku Letovice – Skrchov bylo vedeno několik jednání za účasti pracovníků Ředitelství silnic 
a dálnic, kde nemůžeme přípravu nějak výrazně ovlivnit, jedná se o úsek na dálkové trase Svitava 
(KČT č. 22), zatím není v terénu vyznačena. 
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V roce 2017 - 2018 byly zadányStudie proveditelnosti cyklokoridorů v Jihomoravském kraji, které mají 
vyřešit neřešené a nebezpečné úseky dálkových koridorů, kde jsou právě i úseky na dálkové trase 
Svitava, studie nebyla zatím zpracovatelem předána, přikládám situaci s vyznačením úseků 
zpracovaných v rámci studie, jsou zde i úseky Blansko-Rájec, Jestřebí-Svitávka (Doubravice, Lhota 
Rapotina, Skalice, Svitávka), Bílovice-Adamov. 
 
V roce 2017-2018 JMK vypsal výběrová řízení na některé nebezpečné a neřešené úseky na dálkových 
trasách, zpracování dokumentace a vyřízení územního řízení a stavebního povolení. 
Zde se jedná také o úsek ČKD Blansko – Nový Hrad Adamov.  
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