
 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Evropská cyklistická síť EuroVelo 

Grafické znázornění evropské sítě dvanácti cyklistických tras EuroVelo s přiloženou legendou 

identifikující číslo, název a kilometrovou délku jednotlivých tras, včetně místa jejich začátku 

a konce. 

 

Příloha č. 2: Cyklistická síť tras a stezek v České republice (stav z roku 2005) 

Schematický náčrt stavu připravenosti vybraných mezinárodních, dálkových a regionálních 

cyklotras České republiky dle schválené Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR. 

 

Příloha č. 3: Hustota sítě cyklostezek a cyklotras v krajích ČR za rok 2002 a 2008 

Mapové srovnání hustoty zrealizovaných cyklostezek a cyklotras na území České republiky 

mezi jednotlivými kraji v roce 2002 a 2008. 

 

Příloha č. 4: Cyklostezka na opuštěném drážním tělese Morkovice – Nezamyslice 

Grafická podoba plánované cyklistické stezky z Morkovic do Nezamyslic s modře 

vyznačenou částí dráhy na území Zlínského kraje a černě podbarveným úsekem kraje 

Olomouckého. 

 

Příloha č. 5: Fotogalerie aktuálního stavu drážního tělesa v úseku Prasklice – Morkovice 

Osm fotografií zobrazující aktuální stav bývalé železniční tratě na úseku mezi obcemi 

Prasklice a Morkovice, místo které bude vybudována cyklistická stezka.



 

 

Příloha č. 1: Evropská cyklistická síť EuroVelo 

 

 

Zdroj: European Cyclists‘ Federation 

  http://www.ecf.com/14_1 [citace ze dne 9. 3. 2010] 

 

LEGENDA: 

1 – Trasa po pobřeží Atlantiku (8 186 km): North Cape - Sagres 

2 – Cesta hlavními městy (5 500): Galway - Moskva 

3 – Poutnická trasa (5 122): Trondheim - Santiago de Compostela 

4 – Trasa centrální Evropou (4 000): Roscoff - Kyjev 

5 – Via Romea Francigena (3 900): Londýn - Řím a Brindisi 

6 – Od Atlantiku k Baltu / Říční trasa (3 653): Nantes - Constanta 

7 – Středoevropská trasa (6 000): North Cape - Malta 

8 – Středomořská trasa (5 388): Cádiz - Atény  

9 – Od Baltu k Jadranu / Jantarová trasa (1930): Gdaňsk - Pula 

10 – Trasa kolem Baltského moře / Hanzovní okruh (7 930) 

11 – Východoevropská trasa (5 964): North Cape - Atény 

12 – Trasa kolem Severního moře (5 932) 

 



 

 

Příloha č. 2: Cyklistická síť tras a stezek v České republice (stav z roku 2005) 

 

 

Zdroj: Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, 2004 

  http://www.cyklostrategie.cz/file/cyklostrategie-po-roce/ [citace ze dne 9. 3. 2010] 

 

 

LEGENDA: 

───── Cyklistické trasy – dálková síť 

───── Vybrané připravované projekty s výstavbou víceúčelových komunikací (cyklostezek a účelových komunikací)  

1- 30 Číslo cyklotrasy 

EUROVELO Mezinárodní trasa EuroVelo 

 



 

 

Příloha č. 3: Hustota sítě cyklostezek a cyklotras v krajích ČR za rok 2002 a 2008 

 

 

 

 

 

Zdroj: Online zprávy Hospodářských novin 

  http://cestovani.ihned.cz/c1-29194620-je-cesko-cykloturistickou-velmoci [citace ze dne 6. 4. 2010] 



 

 

Příloha č. 4: Cyklostezka na opuštěném drážním tělese Morkovice – Nezamyslice 

 

 

Zdroj: Mapy Google, vlastní zpracování 

  http://maps.google.cz/ [citace ze dne 30. 3. 2010] 

 

 

LEGENDA: 

 Trasa plánované cyklistické stezky na území Zlínského kraje 

 Trasa plánované cyklistické stezky na území Olomouckého kraje 

_ _ _ _ _ _ Hranice mezi Zlínským a Olomouckým krajem 

───── Zainteresované obce Zlínského kraje 

───── Zainteresované obce Olomouckého kraje 

 



 

 

Příloha č. 5: Fotogalerie aktuálního stavu drážního tělesa v úseku Prasklice – Morkovice 

 

Foto č. 1: Pohled na zašlou vlakovou zastávku obce Prasklice 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Foto č. 2: Úsek tratě mezi obcemi Prasklice a Uhřice 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

 

Foto č. 3: Sklad sena a slámy pana Roubíčka nedaleko osady Pančocha  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Foto č. 4: Úsek tratě mezi obcemi Uhřice a Morkovice 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

 

Foto č. 5: Příjezd na vlakovou zastávku města Morkovice 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Foto č. 6: Vlaková zastávka města Morkovice 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

 

Foto č. 7: Další pohled na vlakovou zastávku města Morkovice 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Foto č. 8: Začátek železniční tratě v městě Morkovice 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 


