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1 Úvod 

Intenzivnější proţívání volného času nám v posledních letech umoţňuje cykloturistika. 

Cyklistické kolo jako dopravní prostředek poskytuje dokonalý kontakt s přírodou a jejími 

krásami a především ve vyspělých zemích světa se stává součástí moderního ţivotního stylu. 

Reliéfy krajin v jednotlivých zemích či regionech lze velice dobře poznávat ze sedla jízdního 

kola a oproti pěší chůzi lze shlédnout mnohem více míst rychleji a obsáhleji.  

Cyklistická doprava se dostává do popředí zájmu především díky své finanční nenáročnosti. 

Kolo je jedním z nejčastějších dopravních prostředků při vyuţívání volného času. Díky své 

jednoduché obsluze a financování jej můţe vlastnit prakticky kaţdý z nás a dopravovat se 

z místa A do místa B, aniţ by musel platit peníze za benzín či naftu. V našich geografických 

podmínkách jsme bohuţel smířeni s tím, ţe tento typ dopravy nelze pouţívat celoročně. 

Přírodní podmínky, které v České republice panují zejména v zimních měsících, nedovolují 

bezpečně pouţívat cyklistické kolo za účelem jízdy, ať uţ do zaměstnání, do školy nebo jen 

tak pro relaxaci v okolí. 

Cykloturistika si našla své mnohé příznivce, a to především díky výstavbám nových 

cyklostezek. Pro mnohé účastníky této dopravy to znamená především klidné vyjíţďky 

v přírodě či okolí měst a obcí. Při dřívějších cyklistických výletech podél projíţdějících 

automobilů na frekventovaných silnicích hrozilo často nebezpečí dopravní nehody. Tento 

sport můţe provozovat kaţdý z nás jiţ od útlého věku, a proto se na nových desítkách 

kilometrů cyklostezek potkáváme jak s cyklisty sportovci, tak třeba i s rodinami s dětmi, kteří 

zde relaxují či poznávají různá zákoutí České republiky.   

Rozvoj a výstavba cyklostezek a cyklotras se v posledních letech stal velkým fenoménem 

po celé České republice. Především díky vstupu České republiky v roce 2004 do Evropské 

unie se začalo s budováním těchto dopravních bezmotorových komunikací ve větším měřítku. 

A jiţ nyní v roce 2013 se můţeme přesvědčit, ţe tyto komunikace vytvářejí systém, který 

spojuje jednotlivé obce, města či celé regiony. Ty lze nyní projet bezpečněji a bez vynaloţení 

vysokých nákladů na provoz. Proto se výstavby cyklostezek staly velmi očekávané a jsou 

přijímány s pozitivní odezvou. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit vliv výstavby nového úseku cyklostezky pro 

Mikroregion Hranicko pomocí projektu ,,Dobudování cyklostezky Bečva - Hustopeče nad 

Bečvou - Špičky― a podrobněji si ukázat základní charakteristiky, jako financování, přínosy a 

negativa tohoto cyklistického úseku. A pomocí dotazníkového šetření určitého vzorku 
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respondentů zjistit, zda jsou lidé s novým úsekem spokojeni, jak z hlediska infrastruktury, 

bezpečnosti nebo moţnostmi dalších zlepšení.  

V druhé kapitole se zaměříme na teoretická východiska, které mají vliv na cestovní ruch. 

Blíţe si popíšeme pojmy jako regionální rozvoj a politika, včetně regionů a mikroregionů. 

Objasníme si turistické a cykloturistické pojmy, ukáţeme si způsoby financování cyklostezek 

v České republice a z jakých fondů lze čerpat při realizacích projektů. A na závěr této kapitoly 

si blíţe přiblíţíme z jakých programů Evropské unie, v rámci priorit pro Českou republiku lze 

čerpat finanční prostředky na výstavbu cyklostezek. 

Ve třetí kapitole si podrobněji přiblíţíme Mikroregion Hranicko a jeho charakteristiku. 

Ukáţeme si vznik a účel tohoto svazku obcí a jeho členy. Dále se podíváme na geografické 

vymezení a přírodní podmínky, dominantní město tohoto mikroregionu a přes ekonomickou a 

dopravní situaci zakončíme tuto kapitolu turistickými moţnostmi, která tato lokalita přináší. 

V praktické části bakalářské práce se podíváme blíţe na vybrané projekty cyklostezek. 

Nejpodrobněji a nejobsáhleji si ukáţeme projekt s názvem ,,Dobudování Cyklostezky Bečva- 

Hustopeče nad Bečvou - Špičky―, který se uskutečnil v průběhu roku 2012. A na závěr 

zmíníme projekt ,,Cyklostezka Bečva – Hranice III. Etapa―, který je ve fázi přípravy a měl by 

se v nejbliţších letech realizovat. U druhého projektu si pokusíme objasnit, co přinese další 

zbudování úseku Cyklostezky Bečvy do Týna nad Bečvou a jaký přínos bude mít pro 

Mikroregion Hranicko. 
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2 Teoretická východiska ovlivňující cestovní ruch 

Stále více lidí si při výběru dovolené a trávení volného času přiklání k aktivní turistice a 

cykloturistice, coţ znamená ekonomický přínos jak pro podnikatele, tak obce. V České 

republice (ČR) jsou pro to ideální podmínky, především díky zajímavému a členitému terénu, 

velké a dostatečné hustotě turistických cílů a sluţeb. Cykloturistika získala v posledních 

letech obrovské popularitě a cyklisté tak mohou vyuţívat velkého mnoţství hustých síti 

dálkových, regionálních nebo terénních tras po celé naší zemi.
 
Přínosy cykloturistiky se 

stávají významné zejména ve venkovských oblastech, poněvadţ denní výdaje cykloturistů 

jsou srovnatelné s útratami ostatních turistů a návštěvníku. Podle výzkumu se cyklistice jako 

sportu věnuje v české populaci více neţ 27% (ve věkové skupině 15 aţ 69 let), coţ je okolo 2 

milionů obyvatel ČR. Odhadovaný obrat je v cykloprůmyslu téměř 5 miliard Kč.
1
 V 

následujícím textu se objasníme rozdíly v základních pojmech regionální politiky a rozvoje, 

cestovního ruchu nebo cykloturistiky.   

2.1 Pojetí regionální politiky  

Regionální politiku lze definovat mnoha způsoby, avšak ţádná z nich nebyla akceptovatelná 

jako všeobecně přijatelná. Přesto můţeme obecně regionální politiku definovat jako soubor 

cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke sniţování příliš velkých rozdílů v socioekonomické 

úrovni jednotlivých regionů.
2
    

Tento pojem v podstatě znamená ovlivňování hospodářských procesů veřejným sektorem na 

územích státu, nebo většího ekonomického prostoru. Působení veřejné správy spočívá 

zejména v prostorové alokaci vytvořené trhem. Regionální politika se snaţí většinou o 

ovlivnění větších územních celků.
3
 

Regionální politika se rozděluje na dvě základní pojetí: 

 tradiční, 

 moderní.  

                                                
1 PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice,  

  význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích, evropská integrace a mezinárodní turismus.  

  1. vyd. Praha: Grada, 2011. 221 s. ISBN 978-80-247-3750-8. 
2 WOKOUN, René et al. Regionální rozvoj: (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie,   

   strategie a programování). Praha: Linde, 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0 
3 MALINOVSKÝ, Jan a SUCHÁČEK, Jan. Velký anglicko-český slovník vysvětlující pojmy regionálního rozvoje    

  a regionální politiky Evropské unie  Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 956 s. ISBN 80-248- 

  1117-0.        
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Tradiční regionální politika se zaměřuje na sniţování regionálních rozdílů, pouţívá 

meziregionální přerozdělování a orientuje se na otázky lokalizace kapitálu i vyuţití surovin. 

Zaměřuje se na velké firmy a vyznačuje se značnou centralizovaností. 

Moderní regionální politika se orientuje na problémy související s procesem restrukturalizace 

a podporuje inovativnost. Místo meziregionálního přerozdělování a zaměření na suroviny a 

velké firmy se zaměřuje na mobilizaci vnitřních zdrojů, informace, sluţby a malé a střední 

firmy. Vyznačuje se decentralizovaností.
 4 

Klíčová je koordinační role centrálních orgánů.
 
 

 B.Goodall (1987) regionální politiku definuje jako: ,, součást státní politiky, která ovlivňuje 

rozmístění hlavních ekonomických zdrojů a aktivit na celém území státu nebo v jeho části. 

Regionální politika zahrnuje opatření napomáhající jednak růstu stupně ekonomické aktivity 

v území, kde je vysoká nezaměstnanost a malá naděje na přirozený ekonomický růst, a na 

druhé straně opatření sloužící kontrole ekonomických aktivit v územích s nadměrným 

růstem.´´
 5

 

Podle pojetí N. Vanhoveho a L. H. Klaassena  regionální politika představuje veřejné 

intervence, jeţ vedou ke zlepšování geografického rozdělení ekonomických činností a 

současně se pokouší napravit určité prostorové důsledky volné trţní ekonomiky pro dosaţení 

dvou vzájemně závislých cílů: ekonomického růstu a zlepšení sociálního rozdělení 

ekonomických efektů. 

2.2 Definice Regionálního rozvoje 

Definice regionálního rozvoje není zcela jasně vymezena, i tak lze však říci, ţe regionální 

rozvoj lze chápat na dvou základních přístupech:
 6

 

 praktický, 

 akademický. 

Dle praktického chápání je regionálním rozvojem myšleno vyšší vyuţívání a zvyšování 

potenciálu daného systematicky vymezeného prostoru či území vznikající v důsledku 

prostorové harmonizace socioekonomických aktivit a vyuţití přírodních zdrojů. Toto zvýšení 

a vyšší vyuţití se projevuje v lepší konkurenceschopnosti soukromého sektoru, ţivotní úrovni 

                                                
4  WOKOUN, René. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Oeconomica,   

   2003. 326 s.ISBN 80-245-0517-7.    
5  WOKOUN, René et al., ref. 3, s. 29   
6  Tamtéţ 
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obyvatel a stavu ţivotního prostředí apod. Potenciál regionu lze hodnotit pomocí ukazatelů 

hrubého domácího produktu na obyvatele, míry nezaměstnanosti, průměrné mzdy, 

vzdělanostní struktury, kvality a dostupnosti infrastruktury apod. Přírodně-geografický 

potenciál lze hodnotit např. mnoţstvím a kvalitou nerostných surovin, znečištěním ovzduší, 

vod a půdy.
 

Toto praktické chápaní regionálního rozvoje najdeme zejména v činnosti 

neakademických institucí, tj. zejména krajských, městských, obecních úřadech, soukromých 

společností. 
7
 

Akademický přístup chápe regionální rozvoj jako aplikaci nauk, zejména ekonomie, geografie 

a sociologie, řešících jevy, procesy, vztahy systematicky vymezeného prostoru (území),které 

jsou ovlivněny přírodně-geografickými ,ekonomickými a sociálními podmínkami v daném 

regionu. Primární je hledání příčinných zákonitostí, rozmísťování ekonomických činností, 

nerovnoměrného osídlování území a navazující hledání nástrojů pro ovlivnění těchto procesů, 

ovlivnitelných a neovlivnitelných apod.
 8
 

Obrázek 2.1: Dvojí chápání regionálního rozvoje a regionální politiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: WOKOUN, René a Jan MALINOVSKÝ a kol., vlastní zpracování 

2.3 Region a jeho definice 

V nejobecnějším pojetí můţe povaţovat za region kterýkoli územní celek, který je podle 

různých znaků vymezován pro konkrétní účel (pro ekonomické zájmy, vytvářeni 

informačních systému či administrace atd.) a jemuţ v uspořádání přísluší konkrétní funkce. V 

                                                
7  WOKOUN, René et al., ref. 3, s. 13 
8  Tamtéţ 
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tomto smyslu se pojem region uplatní například i jako alternativa k termínům ,,lokalita―, 

,,okrsek― a k dalším, označujícím v zásadě jiţ dále nedělené územní jednotky.
 9

 

 
Region můţe být pouţíván jako obecnější pojem pro řadu disciplín (fyzika, ekologie, právo 

apod.) Nejčastěji je však pojem region spojován s geografickými souvislostmi. Česká 

geografická škola tak třeba definuje region jako část geografické (územní) sféry s komplexem 

přírodních a socioekonomických prvků a procesů, které se vyznačují: 
10

 

 specifickým rozmístěním, uspořádáním, mírou integrace, 

 vlastní prostorovou strukturou s vnitřní zákonitou podobností. 

Region je území s definovanými prvky, ve kterém existuje specifická funkční a související 

infrastruktura a prosazuje se společný zájem na rozvoj regionu a na zvětšení blahobytu 

občanů. Regiony neexistují samy o sobě. Jsou výsledkem procesu abstrakce, zobecňování 

anebo konstrukce, to znamená specifického postupu jejich vymezování, který nazýváme 

regionalizace.
 11

 

Dle zákona o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb. je region „územní celek 

vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, správních obvodů obcí s 

pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností obcí nebo 

sdruţení obcí, jehoţ rozvoj je podporován podle tohoto zákona.
 12

 

2.4 Pojem mikroregion  

Mikroregion lze charakterizovat jako pojem geografický a nelze zaměnit s ţádným 

administrativním členěním země. Obecně lze mikroregion chápat jako území, jeţ je tvořena 

správními obvody několika obcí. Jednotlivé obce se sdruţují za účelem dosaţení společného 

cíle. Jedním z hlavních rysů těchto svazků je vznik z vlastní iniciativy, nikoliv příkazy 

nadřízených orgánů nebo ze zákona. Jedná se tedy o malé území, které lze vymezit bud 

přirozenými přírodními reliéfy krajiny, nebo historickými danými oblastmi, jako mohou být 

chráněné krajinné oblasti, turisticky zajímavá místa či historicky seskupené obce.
 13

 

                                                
9 LACINA, K. Regionální rozvoj a veřejná správa.  Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007. 76 s. ISBN   
  978-80-86754-74-1. 
10 MALINOVSKÝ, Jan a SUCHÁČEK, Jan., ref. 3, str. 642   
11 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK. Regionální politika a její nástroje.  Praha: Portál, 2009. 212 s.  

 ISBN 978-80-7367-588-2. 
12 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY: Zákon č, 248/2000 Sb. o podpoře regionálního 

rozvoje. [online]. [24. 3. 2013].  Dostupné z: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=248%2F2000  

&number2=&name=&text=   
13 ŠKRABAL, Ivo et al. Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů. 1. vyd. Přerov: Centrum pro   

komunitní práci, 2006. 182 s.ISBN 80-86902-39-0. 
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Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje:  

 na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu,  

 na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (podle zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích), 

 zakládáním právnických osob podle obchodního zákoníku dvěma nebo více obcemi.
14

 

Mikroregion je územní celek, který je tvořen soustavou venkovských obcí s horní hranicí 

počtu obyvatel 2000–5000, jeţ jsou charakterizovány vzájemnými interakcemi danými 

hierarchizovanou správní a funkční strukturou a vzájemnými osobními vztahy jeho obyvatel. 

Mikroregiony jsou vymezeny přírodními, geografickými, historickými souvislostmi a 

sociálně-ekonomickými vztahy v území. Aţ následně dostávají mikroregiony formální právní 

podobu.
 15

 

Formálně lze pojem mikroregion nazvat jako dobrovolný svazek obcí podle zákona 128/2000 

Sb., o obcích (§46). Ty mohou být v této formalizované podobě ţadateli o finanční podporu 

z různých fondů. V některých případech se jednotlivé obce sdruţují společně s občany a 

podniky ve formě občanského sdruţení (zákon č.83/1990 Sb. o sdruţování občanů) ,popř. 

jako obecně prospěšné společnosti (zákon č.248/1995 Sb.). Volba těchto forem je v případě, 

kdy je potřeba ustanovit tzv. Místní akční skupiny
16

 (MAS), které mohou získávat finanční 

podporu v iniciativě Leader
17

 z fondů Ministerstva zemědělství (MZ).
 18

 

2.4.1 Typologie Mikroregionů  

Na základě uvedené pojmů lze vytvořit typologii mikroregionů dle několika kritérií:
 19

 

 

                                                
14 STŘEDOČESKÝ KRAJ: Mikroregiony [online]. [24. 3. 2013]. Dostupné z: 

http://www.krstredocesky.cz/portal/stredocesky-kraj/mikroregiony   
15 ŠKRABAL, Ivo et al. Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů. 1. vyd. Přerov: Centrum pro 

komunitní práci, 2006. 182 s.ISBN 80-86902-39-0. 
16  Místní akční skupina – je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových   

 organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci),které  

 spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro  

 svůj region, metodou Leader. Základním cílem MAS je zlepšování kvality ţivota a ţivotního prostředí ve  

 venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 
17  Leader - je zkratkou „Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale―, neboli propojení 

aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. Tato iniciativa Evropské unie vznikla jiţ roku 1991 s hlavním cílem 

intenzivně podporovat rozvoj venkova prostřednictvím místních obyvatel venkovanů. Evropská komise tak 

postupně vytvořila metodu, která venkovským komunitám umoţňuje aktivně formovat vlastní budoucnost. Ve 

„starých― členských zemí EU (15) byly postupně od roku 1991 realizovány iniciativy LEADER I., LEADER II. 

a LEADER +. Na tyto aktivity plynule navazuje Leader 2007-2013 
18 RYGLOVÁ, Kateřina, BURIAN, Michal a VAJČNEROVÁ, Ida. Cestovní ruch - podnikatelské principy a 

příležitosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-4039-3. 
19 ŠKRABAL, Ivo et al.,ref.14, str. 23 
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Poměr velikosti první největší a druhé největší obce mikroregionu: 

 sdruţení menších obcí obklopující spádové centrum (vetší významnější místo, kde 

převaha největší obce je jednoznačná), 

 mikroregiony zahrnují více obcí přibliţně stejné velikosti nebo významu 

(Mikroregion, v nichţ obec není co do počtu obyvatel více neţ dvojnásobně velká ve 

srovnání s druhou největší obcí). 

 Důvodu dobrovolné spolupráce: 

 mikroregion vznikne a funguje za účelem konkrétní investiční akce (kanalizace, 

vodovod, ţeleznice, apod.), 

 mikroregion s cílem obecného rozvoje území specifikovaným ve strategickém plánu 

rozvoje daného území. 

Právní subjektivity/formy : 

 dobrovolný svazek obcí (mikroregiony sdruţené ve formě dobrovolného svazku obcí 

dle Zákona o obcích 128/2000 Sb.) – a to smluvním podpisem meziobecní spolupráce 

buď za účelem řešení konkrétní, především investiční akce, coţ je nestabilní, nebo za 

účelem „širší― „víceúčelové― spolupráce, 

 mikroregion s jinou právní subjektivitou, která je podloţena platnou legislativou ČR. 

2.4.2 Mikroregiony v ČR 

V ČR se nyní můţeme setkat s více neţ 550 mikroregionů, tj. svazků obcí, které mají určitý 

společný cíl. Jedná se nejčastěji o koordinaci celkového rozvoje území, vybudování společné 

čističky odpadních vod, plynofikaci obcí, spolupráci na ochraně ţivotního prostředí, o obnovu 

krajiny apod.
 20

 

V Olomouckém kraji pracuje 35 mikroregionů (viz. příloha č.1). Členem některého z 

mikroregionů je 362 z celkových 399 měst a obcí Olomouckého kraje. 37 obcí není členem 

ţádného mikroregionu. Tři obce jsou členy tři mikroregionů. Velikost území členských obcí 

mikroregionů je 4.351 km2, coţ představuje 83 % území kraje.
 21

 

                                                
20 REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SERVIS. RISY: Mikroregiony Risy  [24. 3. 2013]. Dostupné z: 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/mikroregiony 
21 OLOMOUCKÝ KRAJ  :  Mikroregiony [online]. [24. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.kr-

olomoucky.cz/mikroregiony-ok-cl-700.html 
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2.5 Definice cestovního ruchu  

Vymezení cestovního ruchu lze mnoha způsoby, avšak ţádný není zcela vyčerpávající. Autoři 

definují různé stránky tohoto sloţitého jevu většinou podle závislosti na tom z jakého hlediska 

které vědní disciplíny je zkoumán a definován . Důleţité je tedy co nejpřesněji definovat tento 

pojem, aby bylo moţné cestovní ruch sledovat, vyhodnocovat, plánovat a řídit.
 22

 

V definování cestovního ruchu je brán jako mezník pro jeho statistické sledování konference 

Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (United Nations World Tourism Organisation, 

Světová turistická organizace, agentura OSN), která proběhla v Ottawě v roce 1991. Došlo 

zde k obsahovému vymezení většiny pouţívaných pojmů z oblastí cestovního ruchu.
 
 

Cestovní ruch jen podle UNWTO: ,,činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa 

mimo její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší, než je stanoveno, přičemž hlavni účel 

její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě´´. Cestovní ruch je 

aktivita zaloţena na přemísťování osob, jeţ trvá jenom určitý omezený čas (ne více neţ rok) a 

cílem cestovatele není výdělek. Nejedná se tedy o cesty za prací, o dlouhodobou migraci 

(stěhování) nebo cesty vykonané v rámci svého bydliště.
 23

 

Cestovní ruch dle AIEST(Mezinárodní sdruţení expertů cestovního ruchu) definován jako: 

,,souhrn jevů a vztahů, které vyplývají cestování nebo pohybu osob, přičemž místo pobytu není 

trvalým místem bydlení a zaměstnání´´.
24

 

2.5.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 

V této podkapitole si blíţe objasníme některé z pojmů cestovního ruchu. 

Cestování – tento pojem je širší neţ cestovní ruch. Cestování můţe být spojeno i s dalšími 

motivy (cesta do práce), která nepatří do cestovního ruchu. 

Turistika – je brána pouze jako část (podmnoţinou) cestovního ruchu. Jedná se o takovou 

část v cestovním ruchu, jenţ je spojena s pohybovou aktivitou účastníků (horská turistika, 

cykloturistika, vodní turistika, apod.) 

Turista – můţeme jej charakterizovat jako dočasného návštěvníka, který se zdrţí alespoň 24 

hodin (jedno přenocování), ne však déle neţ jeden rok. Účelem pobytu je účel jiný neţ výkon 

při placené činnosti.  

                                                
22 RYGLOVÁ, Kateřina, BURIAN, Michal a VAJČNEROVÁ, ref. 17  
23 Tamtéţ 
24 HESKOVÁ, Marie a kol. Cestovní ruch: pro vyšší odborné školy a vysoké školy. 2., upr. vyd. Praha:  

    Fortuna, 2011. 216 s.ISBN 978-80-7373-107-6. 
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Výletník, jednodenní návštěvník - se zdrţí v místě pobytu pouze jeden den, aniţ zde 

přenocuje.  

Rezident, stálý obyvatel - osoba, která ţije v dané zemi alespoň jeden rok. V  domácím  

cestovním  ruchu  se jedná osobu, která šest měsíců (nejméně) ţije v daném místě. 

Destinace – turistický cíl nebo turistická oblast, jenţ se vyznačuje určitými společnými 

charakteristickými prvky a rysy.
 25

 

2.5.2 Formy cestovního ruchu 

Formy cestovního ruchu odpovídají jednotlivým potřebám svých účastníků. Základní formy 

cestovního ruchu odpovídají nejširším potřebám. Oproti tomu specifické formy uspokojují 

specifické poţadavky jeho účastníků. Mezi základní formy můţeme uvést: 

 Rekreační cestovní ruch - přispívá k regeneraci a reprodukci fyzických a duševních 

sil člověka, Je realizován ve vhodném rekreačním prostředí (např. vody, lesy, hory). 

 Kulturně poznávací cestovní ruch – je zacílen na poznávání historie, kultury, tradic, 

zvyků apod.) 

 Sportovně-turistický cestovní ruch - vyuţívá zájmu lidí o aktivní odpočinek, aktivní 

účast na různých sportovních činnostech. Jeho obsahem můţe být i organizování 

pasivní účasti na sportovních akcích. 

 Léčebný a lázeňský cestovní ruch – zaměřuje se na léčbu, prevenci, relaxaci, 

celkovou obnovu fyzických a duševních sil jednotlivce.
 
 

2.5.3 Druhy cestovního ruchu 

Druhy cestovního ruchu jsou určeny místem čerpání sluţeb cestovního ruchu. Uvést všechny 

druhy by bylo na podrobnější zkoumání. Proto vybereme alespoň ty nejdůleţitější členění.:
 26

 

Podle vztahu k platební bilanci (export, import, domácí spotřeba) : 

Domácí cestovní ruch – osoby trvale sídlící v zemi cestující uvnitř země a nepřekračující její 

hranice, podle vztahu k platební bilanci jde o domácí spotřebu.  

Zahraniční cestovní ruch – dochází k překračování hranic jednoho či více státu, patří sem: 

                                                
25 RYGLOVÁ, Kateřina, BURIAN, Michal a VAJČNEROVÁ, ref. 17 
26 Tamtéţ, str. 20 
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 aktivní cestovní ruch (angl. incoming) - tedy příjezdy cizinců do destinace, jde de 

facto o export sluţeb, které čerpají turisté za cizí měnu na území destinace (devizové 

příjmy), 

 pasivní cestovní ruch (angl.. outcoming)-tedy výjezdy domácích turistů do zahraničí, 

z pohledu platební bilance jde o dovoz; import zahraničních sluţeb, za něţ domácí 

turisté utrácejí své prostředky v zahraničí.             

Tranzitní cestovní ruch – jedná se o průjezd cestujícího přes území projíţděného státu do 

jiného cílového státu, zpravidla bez přenocování, resp. v rámci stanovené projíţděným státem, 

anebo se jedná o pohyb cestujícího v letištním prostoru při mezipřistání letadla, aniţ prochází 

celním odbavením a pasovou kontrolou.
 
 

Podle místa můţeme rozdělit cestovní ruch: 

 vnitřní cestovní ruch – jedná se o domácí cestovní ruch, tj. cesty obyvatel ve vlastní 

zemi, popř. aktivní cestovní ruch, tj. pobyt a cesty cizinců v dané zemi, 

 národní cestovní ruch – zahrnuje zejména domácí i pasivní cestovní ruch, tj. 

obyvatelé dané země provádějí výjezdové cesty do cizích destinací, 

 mezinárodní cestovní ruch – zahrnuje veškeré cesty, při nichţ dochází k překročení 

hranice státu, ať uţ se jedná o aktivní (příjezdový) či pasivní (výjezdový) cestovní 

ruch. 

Podle způsobu financování můţeme rozdělit cestovní ruch: 

 volný cestovní ruch – lze se setkat i s termínem komerčním;  účast není nijak 

formálně podmíněna; účastník si hradí veškeré své potřeby ze svých prostředků;  

zařízení jsou volně dostupné a ceny jsou stanoveny dohodou, 

 vázaný cestovní ruch – můţe být také označován i jako sociální, cestovní ruch je 

vázán splněním různých podmínek (např. členstvím v organizaci, pacient v lázeňském 

ruchu), o úhrady jednotlivých sluţeb ze společenských fondů (podnikové fondy, fondy 

kulturních a sociálních potřeb nebo z nemocenského pojištění apod.), můţe se jednat 

také o podnikovou rekreaci, lázeňskou péči nebo dětskou rekreaci. 

 

 



  

16 

2.6 Základní terminologie cykloturistiky 

V obecné rovině se můţeme v cykloturistice setkat s těmito pojmy: 

Cykloturistika – jízda na silničních kolech, méně jiţ na trekkingových, městských a 

horských s cílem, které vedou mimo zastavěná území. Vyuţívají se komunikace jak se 

zpevněným povrchem, tak i s přírodním povrchem. Hlavním poţadavkem cyklistů je 

především atraktivní prostředí s co moţná nejvyšší bezpečností. Cykloturistiku vyuţívá 

rozmanitá skupina cyklistů, jak věkově tak i výkonnostně.
 27

 

Dále lze cykloturistiku rozdělit dle prostředí, v němţ ji budeme provozovat. S tím souvisí i 

pouţití různých druhů kol:
 28

 

 Silniční kola - cykloturistika prováděná po silnicích, 

 Horská kola - speciálně upravená kola určená pro pohyb v terénu, 

 Trekingová kola – mezistupeň mezi oběma předchozími, jsou pro ně vhodné zpevněné 

komunikace a do terénu se nehodí. 

Cyklotrasa – je dopravní cesta, která je vedená po silnicích, místních i účelových pozemních 

komunikacích a z hlediska plynulosti a bezpečnosti je vhodná pro provoz cyklistů a dle 

zákona o provozu na pozemních je označena. Podle prováděných vyhlášek a jednotlivých 

technických předpisů je značena dopravními značkami pro cyklisty.
29

                                    

Od roku 1997 v ČR jsou cyklotrasy označeny pásovým značením. Od roku 2001 jsou navíc 

pouţívaný pro značení cyklotras speciální směrové značky zavedené vyhláškou č.30/2001 

Sb.
30

 Oba způsoby tvoří dohromady sít´ číslovaných cyklotras. Garantem je z pověření 

Ministerstva dopravy (MO) a Ministerstva vnitra (MV) Klub českých turistů
31

  (KČT). 

Cyklistické trasy můţeme dále rozdělit dle významu:
 32

 

                                                
27 MOUREK,  Daniel. , ref. 2. ,str. 11 
28 TURISTIKA I. , PaedDr. Jan Ondráček, Ph. D., a kol. [29. 3. 2013]. Dostupné z: 

 http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/turistika/ch08s01.html#d0e2283 
29

  MOUREK, Daniel., ref. 2., str. 13 
30  VYHLÁŠKA MD č.30/2001 Sb. ze dne 12. Ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních    

 komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, MINISTRERTVO DOPRAVY    

2006, Dostupný z: http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_silnicni 
31

  Klub českých turistů -  byl zaloţen v roce 1888 skupinou vlastenců. Od počátku byl Klub  

    velice aktivní – rychle vyrostla sít turistických ubytoven, vznikla hustá sít značených cesta a řada předních  

    osobností země si povaţovala za čest, ţe mohla být jeho členy. Dnes sdruţuje KČT okolo 40000 turistů po   

    celé ČR. 
32

  MOUREK, Daniel., ref. 2., str. 14 
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 Dálkové – nadregionální cyklotrasy (I. a II. třídy) spojují vzdálené cíle a plní funkci 

především rekreačně-turistickou. Jsou značeny jednocifernými a dvojcifernými čísly. Tyto 

trasy by měly mít zajištěno ubytování, servis, mapy, občerstvení.  

 Regionální cyklotrasy (III. a IV. třídy) plní funkci jak dopravní, tak rekreační. Důleţitá 

je návaznost na síť místních cyklotras. Jsou značeny trojcifernými a čtyřcifernými čísly.  

 Místní cyklotrasy (IV. třídy) plní funkci dopravní i rekreační a značí se čtyřcifernými 

čísly. 

Cyklostezka – je pozemní komunikace, popř. její jízdní pás, který je označený dopravní 

značkou a vyhrazený jen pro jízdu na kole. Bývají označeny dopravní značkou s vodorovným 

a svislým značením. Uţivatelé cyklostezky musí tyto speciálně umístěné dopravní značky 

respektovat a dodrţovat přesně stanovená předpisy. Cyklostezka je vţdy ohraničena na 

začátku i na konci, a je výlučně určena pouze pro cyklistickou dopravu. Pokud cyklostezka 

vede souběţně se silnicí, povinností cyklisty je tuto stezku vyuţít.  Vyloučena je 

automobilová a motocyklová doprava. Pravidla silničního provozu povolují na cyklostezkách 

uţití in-line bruslařům.
 
 

Zpravidla jsou vedeny v souběhu se silniční komunikací zatíţenou nadměrným 

automobilovým provozem, a proto nevhodnou aţ nebezpečnou pro pouţití ze strany cyklistů. 

Po takto vybudované cyklostezce pak můţe být a obvykle je vedena cyklotrasa, značená výše 

uvedenými značkami. Vybudování cyklostezky je poměrně administrativně i finančně 

náročné. Můţe být realizována pouze po úspěšně absolvovaném územním a stavebním řízení. 

Z výše uvedených důvodů jsou cyklostezky přednostně navrhovány tam, kde jejich realizace 

umoţní víceúčelové vyuţití. To znamená, ţe budou pouţívány nejen pro krátkodobou a 

vícedenní cykloturistiku, ale současně budou slouţit pro dojíţdění do zaměstnání, školy, či za 

zábavou nebo nákupy.
 33

 

Cyklodoprava – je jízda na jízdním kole za dosaţením určitého cíle. Můţe se jednat o 

dojíţdění do zaměstnání, do školy, za nákupy či kulturou. Předpokladem je poţadavek co 

nejkratší trasy, s co moţná nejmenší časovou náročností a bezproblémovým průjezdem 

křiţovatkami.
 34

 

                                                
33

 PARDUBICKÝ KRAJ: Generel cyklodopravy Pardubického kraje [29. 3. 2013]. Dostupné z:    

  www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=2923 
34

 MOUREK, Daniel., ref. 2., str. 11 
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Komunikace pro cyklisty - je pozemní komunikace nebo její část, na které není zakázán 

provoz cyklistů. Tento pojem tudíţ zahrnuje všechny veřejně přístupné pozemní komunikace 

mimo:
35

 

 dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních komunikací, 

 chodníků, stezek pro chodce a pěších zón (pokud do nich není vjezd cyklistům 

povolen), 

 komunikací, na které je vjezd cyklistů dopravní značkou zakázán,  

 úseků, kde je cyklistovi dopravní značkou přikázáno pouţít jinou komunikaci. 

2.7 Dopravní značení cyklotras 

V této kapitole si ukáţeme jednotlivá dopravní značení v cykloturistice. Pravidelná údrţba a 

značení patří k nejdůleţitějším aktivitám členů ČKT. Jiţ od roku 1889 byla věnována značení 

peších tras a od roku 1997 se k tomu navíc přidalo značení pro lyţaře a cyklisty.
 
Všechny 

prvky cyklistického značení mají ţlutou podkladovou barvu.
 36

 

Cyklistické značení - značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. 

Pouţívají se tři základní cykloznačky:
 37

  

 Návěst před křiţovatkou – v případě komplikovanější situace nebo pro jiná sdělení, 

 Směrová tabule - dopravní značka uţívána na cyklistické trase  před křiţovatkou, kde 

je nutné označit pro cyklisty daný směr k vyznačenému cíli odlišně od ostatního 

provozu, 

 Směrová tabulka - uţívá se pro potvrzení o vedení směru trasy za křiţovatkou nebo 

jako upozornění na odbočení v přehledných místech. 

Na všech najdete symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové 

vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umisťují se stejně jako dopravní značky před kaţdou 

křiţovatkou nebo odbočkou cyklotrasy.
 38

 

 

                                                
35

 STŘEDOČESKÝ KRAJ : Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje 2012   

[online]. [27. 3. 2013]. Dostupné z: www.kr-stredocesky.cz/NR/...FD4B.../00Aktualizace2012text2.doc  
36

 MOUREK, Daniel., ref. 2. 
37

 ČESKO JEDE : Dálkové cyklotrasy v ČR: Tvorba, propagace a značení 2011. [online]. [29. 3. 2013].   

Dostupné z: http://www.ceskojede.cz/cms_dokumenty/dalkove-trasy-v-cr-metodika-tvorby-propagace-a- 

  znaceni.pdf 
38 KRUŠNOHORCI: Cyklistické značení 2012 [online]. [29. 3. 2013].   

Dostupné z: http://www.krusnohorci.net/cyklo_znaceni.php 

http://www.ceskojede.cz/cms_dokumenty/dalkove-trasy-v-cr-metodika-tvorby-propagace-a-znaceni.pdf
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Obrázek 2.2: Návěst před křiţovatkou                  Obrázek 2.3: Směrová tabule s dvěma 

cíli 

 

 

 

Zdroj: http://www.cyklistikakrnov.com/Cykloinformace/Cykloznaceni.htm 

Obrázek 2.4  Směrová tabulky 

                                       

Zdroj: http://www.cyklistikakrnov.com/Cykloinformace/Cykloznaceni.htm 

Cykloturistické značení – je vyznačováno pásovými značkami o rozměrech 14x14 cm. 

Krajní pásy jsou označeny ţlutě a prostřední jsou v barvách červené, modré, zelené nebo bílé. 

Jako doplnění se mohou pouţívat šipky. Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších 

nebo lyţařských, jen základní barva je ţlutá a značky jsou přibliţně jednou tak velké, aby 

byly pro cyklisty lépe viditelné. Pásové značení je doplněno směrovkami, které oproti těm 

pěším mají opět ţlutý podklad, jen dvě řádky textu a v záhlaví napsáno „Cyklotrasa KČT č. 

...―.
 39

 

Obrázek 2.5: Cykloturistická značka a šipka       Obrázek 2.6: Cykloturistická směrovka 

 

   Zdroj : http://www.krusnohorci.net/cyklo_znaceni.php 

2.8 Greenways a evropská sít cyklotras EuroVelo   

V této části si blíţe probereme pojmy Greenways-zelené stezky a evropskou sít cyklotras 

EuroVelo. Zelené stezky – Greenways - komunikace, které jsou určeny zejména pěší, 

cyklisty, vozíčkáře, kolejové bruslaře. S těmito komunikacemi se můţeme setkat u částečně 

                                                
39 KRUŠNOHORCI: Cyklistické značení 2012 [online]. [29. 3. 2013].   

Dostupné z: http://www.krusnohorci.net/cyklo_znaceni.php 
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nebo úplně nevyuţívaných dopravních linií,  jako jsou opuštěné ţeleznice, obsluţné cesty 

podél kanálů a řek, lesní cesty, málo frekventované tiché silnice, poutní cesty apod.
 40

 

Tyto stezky nám přinášejí uţitek v oblastech kulturního dědictví, ţivotního prostředí a 

napomáhají nám zlepšovat moţnosti v dopravě, rekreaci, turistice a zároveň jsou výzvou 

k zdravějšímu ţivotnímu stylu a v udrţitelném vyuţití místních zdrojů.
 41

 

Poslání zelených stezek Greenways - pomocí asistenčního a grantového programu Nadace 

Partnerství 
42

 poskytuje pomoc a podporu jednotlivým organizacím a projektům, jeţ 

přispívají k udrţitelnému rozvoji stezek a přírodních koridorů. Cílem programu je si předávat 

zkušenosti a intenzivně mezi sebou spolupracovat, jak mezi sebou, tak i v zahraničí.
 
Mezi 

hlavní témata patří:
 43

 

 místní a regionální rozvoj, 

 šetrná a bezpečná doprava, 

 šetrná turistika, 

 ochrana kulturního a přírodního dědictví, 

 a zlepšení ţivotního stylu. 

Mezi nejznámější zelené stezky v ČR patří Moravské vinařské stezky, Greenway Praha- 

Vídeň nebo Greenway Krakov -  Morava – Vídeň.
 44

 

EuroVelo – evropská sít cyklotras je projektem Evropské cyklistické federace (ECF), který 

propojuje 14 transevropských cyklotras o délce více neţ 80000 km (v současné době je 

zrealizováno jiţ okolo 45000 km tras a další by měly být dokončeny do roku 2020). EuroVelo 

vedou po existujících či plánovaných dálkových cyklotrasách, které musí splňovat stanovené 

podmínky. Značnou část této sítě tvoří jiţ stávající národní, regionální či místní cyklotrasy. 
45

 

 

 

                                                
40 ČESKO JEDE: Greenways 2011[online]. [29. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.ceskojede.cz/rubriky/obecne-

informace/greenways/ 
41 MOUREK, Daniel., ref. 2., str. 44 
42  Nadace Partnerství - největší česká nadace pro lidi a přírodu. Nabízí granty, vzdělání, inspiraci i odborné 

sluţby. Sídlíme v brněnském vzdělávacím centru. 
43  NADACE PARTNERSTVÍ:  Greenways 2008 [online]. [30. 3. 2013]. Dostupné z: 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/greenways 
44 MOUREK, Daniel., ref. 2., str. 47 
45 Tamtéţ 

http://www.ceskojede.cz/rubriky/obecne-informace/greenways/
http://www.ceskojede.cz/rubriky/obecne-informace/greenways/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/greenways
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Cíle ECF v projektu EuroVelo jsou:
 46

 

 kvalitní evropské cyklotrasy ve všech evropských státech, 

 propagace jednotlivých tras pro potenciální uţivatele a poskytování důleţitých 

informací, 

 motivovat Evropany k jízdě na kole a zdravějšímu způsobu dopravy. 

Z celkových 12 mezinárodních tras vedou Českou republikou 4 trasy EuroVelo o délce 2100 

km:
 47

 

 EuroVelo č. 4 – délka trasy je okolo 4000 km a prochází územím Francie, Belgie, 

Německa, ČR (Cheb, Plzeň, Praha, Brno, Olomouc, Ostrava), Polska a Ukrajiny, 

 EuroVelo č. 7 – délka trasy okolo 6000 km a prochází územím Norska, Finska, 

Švédska, Německa, ČR (Děčín, Praha, Tábor, České Budějovice), Rakouska a 

Ukrajiny, 

 EuroVelo č. 9 – délka trasy přibliţně 1930 km a prochází územím Polska, ČR 

(Jeseník, Olomouc, Břeclav, Brno), Rakouska, Slovinska a Chorvatska. 

 EuroVelo č. 13 – jedná ţelezná opona vedoucí od Barentsova moře na hranici mezi 

Ruskem, Norskem a Finskem aţ po Bospor na hranici mezi Bulharskem, Řeckem a 

Tureckem rozdělovala Evropu téměř 40 let.
 
 

2.9 Strategie cyklistické dopravy 

 Současná podpora cyklistické dopravy je součástí programového prohlášení Vlády ČR: 

„Vláda podpoří rozvoj cyklistické dopravy včetně legislativních opatření ve prospěch 

cyklistů.―(VII. Podnikání a jeho podpora, rozvoj infrastruktury, subkapitola Doprava). 

Samotný rozvoj cyklistické dopravy byl spojen s aktualizací Národní strategie rozvoje 

cyklistické dopravy ČR z roku 2004 a pozdější aktualizací pod názvem Cyklostrategie 2012.
 

48
 Tyto dvě strategie budou zmíněny v následujících kapitolách. 

                                                
46 MOUREK, Daniel., ref. 2. 
47 ČESKO JEDE: Evropská sít dálkových síti  2011[online]. [30. 3. 2013]. Dostupné z: 

http://www.ceskojede.cz/rubriky/dalkove-cyklotrasy-cr/eurovelo-a-cesko/ 
48 CYKLODOPRAVA: Strategie Politika:ČR 2012[online]. [31. 3. 2013]. Dostupné z: 
http://www.cyklodoprava.cz/strategie/politika-cr/ 
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2.9.1 Národní Strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 

Dne 7.čerence 2004 byl usnesením vlády ČR přijat dokument Národní Strategie rozvoje 

cyklistické dopravy České Republiky. Jedním ze základních cílů byla podpora a výstavba 

kvalitních a bezpečných cyklistických infrastruktur. Koordinace probíhala především pomocí 

Ministerstva dopravy (MD) a krajských samospráv, a to pomocí koordinační, metodické a 

konzultační činnosti. Velmi efektní spolupráce probíhala rovněţ s místními samosprávami, 

státními příspěvkovými organizacemi, nevládními neziskovými organizacemi nebo 

soukromým sektorem.
49

 

Národní Strategie rozvoje cyklistické dopravy České Republiky byla strukturována do 

těchto 4 nejzákladnějších priorit: 
50

 

 Cyklistický rozvoj jako rovnocenný prostředek v dopravní obsluze, 

 Rozvoj cyklistiky k posílení cestovního ruchu, 

 Rozvoj cyklistiky pro posílení ochrany ţivotního prostředí a zdravého ţivotního stylu, 

 Koordinace s dalšími subjekty a resorty. 

Při úspěšném naplňování cílů strategie se předpokládalo dosaţení těchto 4 efektů:
 51

 

 zvyšování územní mobility a efekt bezpečnosti  - moţnosti cyklistické dopravy bude 

moţné vyuţít díky novým zbudovaným stezkám, které tak přispějí k většímu 

vyuţívání jízdního kola při kaţdodenních cestách do zaměstnání, do škol, za nákupy a 

sluţbami či v rámci trávení volného času, 

 územní rozvoj cykloturistiky - trh cykloturistiky přinese alternativu formou 

udrţitelného rozvoje cestovního ruchu, který je vhodný ke zpomalení tempa a zvýšení 

intenzity proţívání turistických záţitků. Podpora cyklistiky umoţní vznik pracovních míst 

v různých oblastech sluţeb. Atraktivní cykloturistická nabídka prohloubí zájem o 

jednotlivé turistické regiony ČR. 

 zkvalitňování lidského zdraví
 
- nedostatečný pohyb vede k rizikům onemocnění 

srdečně-cévních nemocí. Jednou z nejlepších prevencí proti této celosvětové nemoci je 

kaţdodenní jízda na kole,
 
 

                                                
49 CYKLODOPRAVA: Strategie Politika:ČR 2012 [online]. [31. 3. 2013]. Dostupné z: 
http://www.cyklodoprava.cz/file/strategicky-dokument 
50 MOUREK, Daniel., ref. 2., str. 17 
51 Tamtéţ 
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 dostatečná ochrana ţiv. prostředí - přemisťování po bezpečných sítích cyklotras na 

jízdním kole namísto automobilové můţe být prospěšné a významné pro sniţování 

emisí hluku, plynů či částic, které mohou negativně ohroţovat lidské zdraví. 

V roce 2011 se provedla rozsáhlá kontrola jednotlivých plnění opatření Cyklostrategie z let 

2004 – 2011 a zároveň byly zahájeny práce na její aktualizaci s předpokladem jejího 

předloţení do Vlády ČR v průběhu roku 2013.
 52

 

2.9.2 Cyklostrategie 2012  

Tento pracovní dokument Cyklostrategie 2012 shrnuje nezbytné nástroje pro rozvoj 

cyklistické dopravy v ČR. Nahradil platný vládní dokument Národní strategii rozvoje 

cyklistické dopravy České republiky z roku 2004. Aktualizovanou cyklostrategii  připravilo 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., pod vedením národního cyklokoordinátora
53

. 

Spolupráce proběhla se všemi dotčenými ministerstvy, kraji, neziskovými organizacemi i 

odbornou veřejností. 
54

 

Struktura jednotlivých priorit Cyklostrategie 2012:
 55

 

 zajištění financí na cyklistickou infrastrukturu, 

 zvýšit bezpečnost cyklistické dopravy, 

 podporovat rozvoj cyklistické dopravy ve městech, 

 realizace a podpora národního produktu Česko jede, 

 podporovat realizaci výzkumu s tématikou cyklistiky. 

Cíle strategie na národní úrovni:
 
 

 zvýšení podílů cyklistiky na přepravních výkonech aţ na 10% do roku 2015 (v 

průměru pro celou ČR), 

 úmrtnost cyklistů by se měla sníţit o 50% do roku 2015, 

 cyklistika by se měla stát rovnocenným pilířem národní dopravní politiky, podpořené 

financemi na výstavby kvalitních a bezpečných cyklistických infrastruktur a vytváření 

vhodných legislativních podmínek pro pouţívání jízdního kola k dopravě a rekreaci, 

                                                
52 CYKLODOPRAVA: Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013-2020 [online]. [31. 3. 2013]. 

Dostupné z: http://www.cyklodoprava.cz/file/cyklostrategie-2012-pracovni-verze-15/ 
53 cyklokoordinátor - ministr dopravy Národní koordinace rozvoje cyklistické dopravy ČR, v současnosti 

Jaroslav Martínek zvolený v roce 2009 
54 CYKLODOPRAVA: Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013-2020 [online]. [1. 4. 2013]. 

Dostupné z: http: http://www.cyklodoprava.cz/file/cyklostrategie-2012-letak-strategie/ 
55 Tamtéţ 
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 podpora projektu Cyklistické akademie a tím poskytovat metodickou podporu pro 

rozvoj cyklistické dopravy ve městech a aglomeracích pod heslem „města krátkých 

vzdáleností―, 

 rozvoj cykloturistiky pomocí projektu Česko jede, jeţ je nejdynamičtěji se 

rozvíjejícímu segment v ČR v aktivní turistice a vytvoření nabídky na národní úrovni. 

Cíle strategie na místní úrovni:
 56

 

 usilování o zvýšení počtu cyklistů v našich městech, tak aby to bylo co nejbezpečnější 

a lákavější. V rovinatých městech by se mělo dosáhnout 25 % na přepravním výkonu 

do roku 2015, 

 vytvořit podmínky pro mobilitu a nacházet a odstraňovat překáţky, které by bránily 

rozvoji cyklistické dopravě, 

 bezbariérovost na jednotlivých trasách a odstranit místa a úseky s vysokým rizikem 

dopravních nehod cyklistů, 

 zkvalitnit podmínky pro parkování a úschovu jízdních kol v cílech tras, 

 zlepšení marketingu a propagaci cyklistiky pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky, 

 zajistit zázemí pro odpočinek cykloturistů, především zajištěním doprovodné 

cykloinfrastruktury.  

2.10  Finanční podpora výstavby cyklostezek 

Financování cyklostezek se stalo v posledních letech velmi diskutovaným tématem. Hlavní 

finanční podpora na výstavbu cyklostezek plyne především od státu, konkrétně ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury (SFDI), z rozpočtu krajů a obcí či dále také po vstupu do EU i 

z jednotlivých strukturálních fondů. V současném programovém období existují dva tyto 

fondy (viz. příloha č. 2).
57

 

V letech 2007-2012 bylo celkově vyčleněno na podporu českých cyklostezek bezmála 4 mld. 

Kč, avšak podle kontrolorů z Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) budování cyklistické 

infrastruktury postrádá jakoukoli koordinaci a i jednotliví zadavatelé staveb se snaţí o 

sniţování nákladů, poněvadţ jednotlivé ceny za metr čtvereční výstavby jsou aţ osminásobné. 

                                                
56 CYKLODOPRAVA: Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013-2020 [online]. [1. 4. 2013]. 

Dostupné z: http: http://www.cyklodoprava.cz/file/cyklostrategie-2012-letak-strategie/ 
57 Tamtéţ 
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Rozptyl cen se pohybuje od 500 Kč za metr čtvereční aţ po 4000 Kč za metr čtvereční. Tento 

cenový rozdíl je zapříčiněn především růzností technických řešení, coţ však vede 

k zamyšlení, zda bývá zvoleno správných řešení při výstavbě.
 58

 

2.10.1  Financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

Dosavadní výstavba a údrţba cyklistických stezek plyne ze Zákona č. 104/2000 Sb., o 

Státním fondu dopravní infrastruktury a také ze stávajícího opatření Cyklostrategie - Finanční 

podpora ze SFDI k problematice cyklistických stezek.
 59

 

Vůbec poprvé přispěl SFDI na výstavbu cyklostezek v roce 2001 a to pouze částkou 12 mil. 

Kč a celkově podpořil 7 akcí. Jiţ v roce 2005 to však bylo podpořeno 30 projektů a v roce 

2006 bylo podpořeno na 44 projektů a na jejich realizaci bylo vynaloţeno 107 mil. Kč, v roce 

2007 poskytl SFDI příspěvek na 36 akcí a následujícím roce 2008 bylo z rozpočtu SFDI 

financováno 68 akcí týkajících se výstavby a údrţby cyklistických stezek a to ve výši 259,748 

mil. Kč. V roce 2009 bylo z rozpočtu SFDI podpořeno 74 projektů a celkové výše peněţních 

prostředků byla nejvyšší a to 265,726 mil. Kč. V roce 2010 bylo vyčleněno 183 435 mil. Kč 

na 41 akcí. V roce 2011 bylo podpořeno 34 projektu v celkové výši 94 mil. Kč. Celkem bylo 

v letech 2001 – 2011 podpořeno více neţ 397 akcí ve výši 1,218 mld. Kč. A v roce 2012 bylo 

celkově podpořeno 35 akcí o celkové výši 130 mil. Kč.
 60

 

V následujících dvou grafech si ukáţeme jednotlivé roky v čerpání ze SFDI a počet projektů 

v jednotlivých letech. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 LIDOVKY: Různé ceny cyklostezek budí podezření. Chybí dohled 2012 [online]. [31. 3. 2013]. Dostupné z: 
http://www.lidovky.cz/nku-pri-stavbe-cyklostezek-se-plytva-penezi-postrada-koordinaci-phe-/zpravy-

domov.aspx?c=A120312_163447_ln_domov_jkz 
59 CYKLODOPRAVA: Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013-2020 [online]. [31. 3. 2013]. 

Dostupné z: http://www.cyklodoprava.cz/file/cyklostrategie-2012-pracovni-verze-15/ 
60 Tamtéţ 
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Graf 2.1: Částky čerpané se SFDI v ČR v letech 2001-2012 na výstavbu a údrţbu 

cyklostezek 

 

Zdroj: SFDI ,vlastní zpracování 

Graf 2.2: Počet projektů ze SFDI v ČR v letech 2001-2012 na výstavbu a údrţbu 

cyklostezek 

 

Zdroj: SFDI ,vlastní zpracování 

Ze SFDI z dotačního programu „Cyklistické stezky― je moţné podporovat pouze výstavbu a 

údrţbu cyklostezek, které lze zdůvodnit zvýšením bezpečnosti cyklistů. Aby byla podpora ze 

SFDI efektivní, pak by se částka, kterou by měl tento fond poskytnout pohybovat okolo 150 

miliónů Kč za rok.
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Po zřízení krajů je moţné financovat cyklostezky také z krajského rozpočtu. A po vstupu ČR 

do EU k 1. 5. 2004 se naskytla šance financovat projekty zaměřené na cyklostezky a sluţby s 

ní související i ze Strukturálních fondů Evropské unie. V programovacím období 2004-2006 

byly cyklostezky financovány ze Společného regionálního operačního programu (SROP) a ze 

dvou iniciativ Interreg III a Leader+. V programovacím období 2007-2013 mohou být 

čerpány finanční prostředky na cyklostezky a doprovodné sluţby z regionálních operačních 

programů a programů přeshraniční spolupráce.
 62

 

2.10.2  Financování pomocí zdrojů Evropské unie 

Jak bylo zmíněno výše, ČR se po vstupu do EU naskytla moţnost vyuţít čerpat finanční 

prostředky ze Strukturálních fondů a fondu soudrţnosti, jeţ jsou nástrojem politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS) k dosahování ekonomické a sociální soudrţnosti 

(koheze) EU. 

V programovém období 2004—2006  ČR v rámci Cílů 1, 2 a 3 politiky HSS EU se celkově 

realizovalo 16 programů podpory fondů EU s celkovou finanční podporou okolo 80 mld. Kč. 

Programy Cíle 2 a 3 byly financovány ze strukturálních fondů, ale byly realizovány v 

regionech nespadajících pod Cíl 1, v České republice se to týkalo jen hlavního města Prahy. 

Podpora v cíli 1 směřovala k regionům, které měly hrubý domácí produkt na obyvatele pod 

hranici 75 % průměru EU.
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Od 1. ledna 2007 začalo fungovat nové programovací období 2007-2013, tedy další sedmileté 

programovací období. V oblasti strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti došlo v této 

souvislosti k několika změnám. První změnou se stalo sníţení počtu strukturálních fondů. 

Zatímco v minulém období (2000– 2006) do politiky HSS patřily čtyři strukturální fondy 

(Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Evropský 

zemědělský garanční a podpůrný fond a Finanční nástroj na podporu rybolovu) a Fond 

soudrţnosti. V současném programovacím období (2007–2013) byl sníţen počet 

strukturálních fondů na dva – Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond + 

Fond soudrţnosti.
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V období 2007–2013 je v České republice vyuţíváno 26 operačních programů, které jsou 

rozděleny mezi 3 základní cíle politiky HSS:
 65

 

Cíl konvergence  -  pod tento cíl spadá podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně 

vyspělých regionů a to na úrovni NUTS II., kde HDP na obyvatele je niţší neţ 75 % průměru 

tohoto makroekonomického ukazatele v rámci celé EU. Dále je moţné v rámci tohoto cíle 

čerpat prostředky u státu EU, které mají hrubý národní důchod (HND) na obyvatele niţší neţ 

90 % průměru tohoto ukazatele v rámci celé EU. V ČR se to týká všech regionů soudrţnosti, 

aţ na jednu výjimku a tou je Hlavní město Praha. Realizace probíhá pomocí 8 tematických 

programů a 7 regionálních operačních programů (ROP). Celkově je v tomto cíli moţnost 

vyuţít 25,88 mld. EUR pro ČR. 
66

 

Tematické programy s vyčleněnou částkou 21,23 mld. EUR pro ČR:  

 OP Ţivotní prostředí, 

 OP Doprava, 

 OP Podnikání a inovace, 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace, 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

 Integrovaný operační program 

 OP Technická pomoc 

ROP s celkovou vyčleněnou částkou 4,66 mld. EUR pro ČR: 

 ROP NUTS II Severozápad 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 ROP NUTS II Jihovýchod 

 ROP NUTS II Severovýchod 

 ROP NUTS II Střední Morava 

 ROP NUTS II Jihozápad 

 ROP NUTS II Střední Čechy 
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Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – zde směřuje podpora regionů na 

úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle 

Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v ČR pod něj spadá Hlavní město 

Praha, která má tedy moţnost čerpat ze dvou operačních programů – OP Praha 

konkurenceschopnost (OPPK) a OP Praha Adaptabilita (OPPA). OPPK zaměřuje svou 

podporu na veřejnou dopravu a dopravní dostupnosti v Praze, podporu inovací, 

komunikačních technologií, podnikání nebo ke zlepšení ţivotního prostředí. OPPA podporuje 

neinvestiční projekty s hlavním zaměřením na vzdělávání, sociální integraci, podporovat 

zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.
 67

 

Cíl Evropská územní spolupráce - zaměřuje se na podporu  přeshraniční, meziregionální a 

nadnárodní spolupráce regionů na úrovni NUTS III, jeţ se nacházejí podél vnitřních a 

některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních 

hranic, které jsou vzdáleny od sebe nejvýše 150 km. Cíl je financovaný z ERDF a v ČR pod 

něj spadají všechny regiony. Na tento cíl Evropská územní spolupráce připadá v ČR 0,39 

miliard eur. Lze čerpat celkově z 9 operačních programů:
 68

 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko  

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko  

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko  

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko  

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko  

 OP Meziregionální spolupráce  

 OP Nadnárodní spolupráce  

 Síťový operační program ESPON 2013  

 Síťový operační program INTERACT II.  

Jednotlivé finanční rozdělení cílů HSS pro státy EU si můţeme lépe přiblíţit v následující 

tabulce. 
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Tabulka 2.1: Celkové rozdělení fondů EU mezi jednotlivé cíle HSS pro období 2007-

2013 

Cíl 

Fondy pro 

EU27 

(mld. EUR) 

Podíl 

(v %) 

Fondy pro ČR 

(mld. EUR) 

Podíl 

(v %) 

 Konvergence 283  81,54  25,88  96,98  

 Regionální konkurenceschopnost 

 a zaměstnanost 
54,96 15,95 0,42 1,56 

 Evropská územní spolupráce 8,72  2,52  0,39  1,46  

 Celkem  347  100  26,69  100  

Zdroj: STRUKTURÁLNÍ FONDY [online], 2013; vlastní úprava 

Vzhledem k tomu, ţe financování cyklostezek v rámci mé práce jsou čerpány především na 

základě ROP Střední Morava, měli bychom si tento program podrobněji identifikovat. 

2.10.3  ROP Střední Morava  

Regionální operační program NUTS II Střední Morava byl schválen EK 3. prosince 2007 a je 

stanovený pro region soudrţnosti Střední Morava, jeţ se skládá ze dvou krajů – Zlínského 

kraje (ZK) a Olomouckého kraje (OK). ROP Střední Morava se zaměřuje především na 

zlepšení dopravní dostupnosti, propojení jednotlivých regionů, s ním spojená modernizace 

veřejné dopravy, podporovat rozvoj infrastruktury i sluţeb v cestovním ruchu, připravovat 

menší podnikatelské plochy a vylepšovat podmínky v obcích a na venkově zejména 

prostřednictvím zkvalitňování vzdělávacích, sociálních a zdravotnických infrastruktur a 

sníţení ekologické zátěţe regionu.
 
 

 ROP Střední Morava připadá na regionální operační programy a to v cíli Konvergence a je 

pro něj vyčleněna z ERDF celkově částka 672,24 mld. EUR, coţ činí přibliţně 2,46 % 

určených finančních prostředků z EU pro ČR.  

Region soudrţnosti se nachází ve východní části ČR a jeho převáţná část má periferní rysy, 

sahá aţ k hranicím Polska a Slovenska. Rozloha na ploše 9 230 km2 (z toho OK – 5 267 km
2
;  

ZK – 3 963 km
2
), coţ je v rámci ČR okolo 11,7 % území. Region soudrţnosti Střední Morava 

je v porovnání z EU25 a i v rámci ČR v rámci ekonomické vyspělosti podprůměrně vyspělým 

regionem. Ekonomická Struktura v regionu vykazuje v regionu rysy pro konvergenci, 

především z pohledu primárního sektoru a naproti tomu v rámci sluţeb je v podprůměru EU. 
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Administrativně se člení z pohledu EU na region soudrţnosti (NUTS II), jeţ se sestává ze 

dvou krajů (NUTS 3), jiţ zmíněný OK a ZK. OK se dále rozděluje na 5 okresů a 13 správních 

obvodů obcí s rozšířenou působnosti a ZK se vymezuje na 4 okresy a 13 správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností.  

Globální cíl ROP Střední Morava jsou především zvýšit ekonomickou vyspělost, 

konkurenceschopnost regionu a ţivotní úroveň obyvatel. Tyto cíle dále rozvádějí 3 specifické 

cíle, které jsou uvedeny v tabulce níţe.
 69

 

Tabulka 2.2: Struktura specifických cílů pro ROP Střední Morava 

Specifický cíl 1 Specifický cíl 2 Specifický cíl 3 

- zajistit efektivní, flexibilní  

a bezpečná dopravní  

infrastruktura v regionu 

soudrţnosti Střední Morava,  

- kvalitní, spolehlivé a 

integrované veřejné 

dopravní sluţby 

- vylepšit kvalitu ţivota 

- zlepšení atraktivity  

regionálních center, měst a  

obcí,  

- zajištění kvalitní a 

dostupné sociální sluţby a 

příznivých, podpůrných 

podmínek pro podnikání 

- zlepšit atraktivnost 

regionu soudrţnosti Střední  

Morava pro lepší vyuţití 

cestovního ruchu především 

pomocí infrastruktury, 

sluţeb, informovanosti a 

propagace 

Zdroj: STRUKTURÁLNÍ FONDY [online], 2013; vlastní úprava 

Specifické cíle představují základ pro definování prioritních os ROP Střední Morava, jeţ 

jsou dále poté konkretizovány pomoci oblasti podpory:
 
 

 prioritní osa č. 1. Doprava, 

 prioritní osa č. 2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu, 

 prioritní osa č. 3. Cestovní ruch, 

 prioritní osa č. 4. Technická pomoc. 

Ve vztahu ke globálním cílům jsou specifické cíle vzájemně doplňovány a podporovány 

v rámci jednotlivých priorit. ROP Střední Morava prostřednictvím svých cílů přispěje k tomu 
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ţe v roce 2013, resp. 2015, na základě naplnění cílů ostatních operačních programů a 

přirozeného sociálního a ekonomického rozvoje se stane regionem vyznačujícím se:
 70

 

 vyspělejší, rozvinutější a udrţovanější dopravní infrastrukturou, 

 zkvalitněným vzdělávacím procesem, 

 kvalitní a moderní soustavou zařízení sociální péče, 

 efektivně vyuţitým podnikatelským potenciálem pro sluţby, moderní, 

     zpracovatelský průmysl i pro cestovní ruch a volný čas, 

 nabídkou a infrastrukturou cestovního ruchu výrazně přispívající k celkovému  

ekonomickému výkonu regionu, 

 ekonomickou vyspělostí i strukturou srovnatelnou s úrovní ČR. 

V rámci prioritních os nás při budování cyklostezek v rámci finanční podpory nejvíce zajímá 

osa 1 Doprava, kterou by bylo vhodné si objasnit.  

Prioritní osa 1 Doprava - Cílem prioritní osy Doprava je především zajistit efektivní, 

flexibilní a bezpečnou dopravní infrastrukturu v rámci regionu soudrţnosti Střední Morava a 

dále také zlepšit veřejnou dopravu, tak aby se stala spolehlivou, kvalitní a integrovanou. 

Propojenost regionálních silnic s nadřazenou sítí vyţaduje spolupráci ROP Střední Morava a 

OP Doprava, a zčásti OP Ţivotní prostředí. Dopravní obsluţnost je kvalitně řízena jako 

krajské systémy včetně integrace městské dopravy a bude nadále také optimalizována 

bezmotorová doprava svým směřováním především do regionálních tahů a sítí. I prioritní osa 

1 Doprava má své specifické cíle a ty si můţeme ukázat v následující tabulce. 

Tabulka 2.3: Specifické cíle prioritní osy Doprava 1 

Specifický cíl 1 Specifický cíl 2 Specifický cíl 3 

- zlepšení kvality dopravní 

infrastruktury uvnitř regionu 

a napojení na neregionální 

dopravní síť a modernizace 

regionální sítě silnic II. a III. 

třídy; 

- zkvalitnit systém veřejné 

dopravy v regionu integrací a 

modernizací v jednotlivých 

typech dopravy 

- zkvalitnit infrastrukturu 

pro bezmotorovou dopravu 

Zdroj: STRUKTURÁLNÍ FONDY [online], 2013; vlastní úprava 
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Financování cyklostezek a jejich infrastrukturu lze především pomocí prioritní osy Doprava a 

to v oblasti podpory 1.3. Bezmotorová doprava. V městských aglomeracích podpora směřuje 

zejména do výstavby segregovaných cyklostezek, pro kaţdodenní dojíţdění, většinou 

vedených souběţně s frekventovanými komunikacemi. Ve venkovských oblastech je 

podporováno propojování stávajících cyklostezek a cyklotras a rozšiřování stávajících sítí. 

Ţádostmi o podporu z této oblasti podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, 

organizace zřizované nebo zakládané kraji, popř. obci, podnikatelské subjekty.
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3 Charakteristika Mikroregionu Hranicko  

Ve třetí kapitole se budeme blíţe zabývat Mikroregionem Hranicko. Jeho základními 

informacemi, jako je vznik, počet obcí, rozloha, ekonomické moţnosti, ţivotní prostředí, 

infrastrukturu, které mají zásadní vliv na cestovní ruch v mikroregionech se zaměřením na 

cykloturistiku především. 

3.1 Vznik Mikroregionu Hranicko a předmět jeho činností  

Mikroregion Hranicko byl zaloţen jako dobrovolný svazek obcí v roce 2001 a to za účelem 

realizace společných projektů a spolupráce v oblasti hospodářského a kulturního ţivota obcí.  

V současnosti má Mikroregion Hranicko celkem 22 členských obcí, ze správního obvodu 

Hranice, jeţ vykonává státní správu pro celkem 31 obcí. Členy mikroregionu v současnosti 

jsou tyto obce: Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, 

Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Milotice nad Bečvou, Opatovice, 

Partutovice, Polom, Potštát, Radíkov, Skalička, Stříteţ nad Ludinou, Špičky, Ústí, 

Všechovice, Zámrsky.
 72

 

Obrázek 3.1: Obce Mikroregionu Hranicko v červeném vybarvení 

 

 

Zdroj: REGION HRANICKO, vlastní zpracování 
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Předmět činnosti Mikroregion Hranicko – je především koordinace postupu při řešení 

problémů týkajících se zejména:
73

 

 rozvoj samosprávy obcí 

 hospodářský, sociální a kulturní ţivot v obcích 

 vztah k jednotlivým orgánům státní správy a vyšších samosprávních celků 

a podpora a řešení problémů zejména: 

 v zemědělském i nezemědělském podnikání, 

 nezaměstnanosti, 

 v rozvoji a diverzifikaci nezemědělských prostor, 

 péče o památky mikroregionu, 

 vyuţití zdrojů energie, jeţ nejsou moc časté, např. biomasy, 

 podporovat venkovskou turistiku, 

 společně řešit zdravotnické a sociální sluţby, 

 zlepšení marketingu venkovské turistiky, 

 řešení problému v majetkových poměrech ve vlastnictví, 

 podpora dopravní obsluţnosti, 

 výměna know-how mezi jednotlivými regiony a zemí EU, 

 zřízení studijního, koordinačního a informačního centra, 

 vzájemná pomoc při skladování a třídění tuhého odpadu 

 spolupracovat s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy Olomouc na 

jednotlivých projektech mikroregionů 

3.2 Geografická poloha mikroregionu a přírodní podmínky 

Území mikroregionu Hranicko se nachází na rozhraní mezi Moravskou bránou a 

Podbeskydskou pahorkatinou a v podhůří Oderských vrchů. Nadmořská výška se pohybuje 

v tomto území v rozmezí mezi 250 metrů nad mořem v Hranicích po 502 metrů nad mořem na 

Potštátsku. Osu oblasti vytváří ve východozápadním směru protékající řeka Bečva. Jejími 

největšími přítoky jsou Velička a Ludina. Ludina směřuje do Bečvy a dále přes Moravu a 

Dunaj do Černého moře. Velička s přítoky Bradelného, Kouteckého potoka a Mraznice, Luha 

s přítoky Hradečného, Bělotínského, Lučického potoka a Doubravy vlévající se do Odry a s ní 
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do Baltského moře. Celé území mikroregionu Hranicko se nachází v mírně teplé podnebné 

oblasti s průměrným ročním úhrnem sráţek mezi 700 - 800 mm. Územím regionu prochází od 

severovýchodu k jihovýchodu značný geologický zlom, ve kterém se u měst Hranice a Teplic 

nad Bečvou vyskytují minerální prameny. Z pohledu vyuţití ploch lze území charakterizovat 

jako zemědělskou krajinu. Lesní půda zaujímá okolo 20 % plochy území. V oblasti je 

vymezena celá řada maloplošných chráněných přírodních rezervací a památek.
 
 

3.3 Velikost obcí Mikroregionu Hranicko 

Rozloha mikroregionu činí více neţ 26 tisíc ha. I podle velikosti obce (neboli katastrální 

výměry obcí) je v mikroregionu rozlohou největší město Hranice se svými necelými 5 tisíci 

ha. Dalšími velikostně zajímavými obcemi jsou Hustopeče na Bečvou (2 390,9914 ha), 

Bělotín (3 338,2682 ha) a Potštát (3 411,0539 ha). Velkou rozlohou nad 1 tisíc ha mají 3 obce 

a to Partunovice (1 005,4523 ha), Stříteţ nad Ludinou (1 481,3243 ha) a Paršovice 

(1 644,7296 ha). Zbylé obce nemají velikost větší neţ 1 tisíc ha, ale pouze 6 jich má rozlohu 

menší neţ 500 ha. Mikroregion Hranicko se podílí velikostně na správním obvodu Hranicko 

více neţ 31% a necelými 5% na rozloze OK.
 
 

3.4 Správní členění mikroregionu  

Z administrativního hlediska je mikroregion Hranicko nejvýchodnějším cípem někdejšího 

okresu Přerov. Z pohledu veřejné správy se jedná o region, jeţ je součástí vyššího územně 

samosprávného celku (VÚSC) Olomouckého kraje, je součástí správního obvodu III. stupně 

(ORP – obce s rozšířenou působností) města Hranice a svou polohou tvoří přirozenou hranici 

Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.
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3.5 Počet obyvatel Mikroregionu Hranicko 

V Mikroregionu Hranicko ţije bezmála 32 tisíc obyvatel, kterému se svými bezmála 19 tisíci 

obyvatel dominuje město Hranice, které je zároveň dominantním centrem mikroregionu.  

Hranice mají více neţ deseti násobně více obyvatel neţ druhá největší obec Hustopeče nad 

Bečvou a o více neţ 7,4 tisíce obyvatel více neţ zbylé obce mikroregionu, coţ je přibliţně 62 

% všech obcí mikroregionu. Jiţ pouze další 3 obce mají počet obyvatel nad 1 tisíc, konkrétně 

Hustopeče nad Bečvou, Bělotín a Potštát.  Na opačném pólů se nachází obec Dolní Těšice se 
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svými ani ne 70 obyvateli, coţ je spíše rarita mezi jednotlivými obcemi. V převáţné většině 

pak zbylé obce mají počet obyvatel do pěti set obyvatel. Celkově se podílí na hustotě 

zalidnění v OK 5%. Jednotlivý demografický vývoj si můţeme prohlédnout v tabulce (viz. 

příloha č. 3).
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3.6 Centrum mikroregionu – město Hranice 

Centrem Mikroregionu Hranicko je významné kulturní a průmyslové město Hranice 

s bezmála 20 tisíci obyvateli. Nachází se převáţně na pravém břehu řeky Bečvy v Moravské 

Bráně mezi Oderskými vrchy a Podbeskydskou pahorkatinou. Katastrální území města včetně 

místních částí (Drahotuše, Lhotka, Rybáře, Slavíč, Středolesí, Uhřinov, Valšovice, Velká) 

zaujímá rozlohou bezmála 52 km
2 

a leţí v nadmořské výšce 250 m. n. m.
 
 

Město Hranice bylo zaloţeno v 13. století na místě původní osady. Z drţení klášteru přešlo 

hranické panství do vlastnictví šlechtických rodů. Hranické panství v minulosti vlastnili např. 

Cimburkové, Pernštejnové a poté od roku 1622 aţ do poloviny 19. Století Dietrichštajnové. 

Původní hrad pánů Cimburka byl později v 16. Století přestavěn na pozdněrenesační zámek 

s překrásnými hradbami. Od 17. Století zde byli trvale usazení ţidé, coţ nám připomíná 

synagoga a ţidovský hřbitov. Od 19. Století se město stává důleţitým průmyslovým a 

kulturním centrem. Uţ od roku 1843 zde vedla ţeleznice, která spojovala Vídeň s Krakovem. 

Nejvýznamnějšími památky jsou farní kostel sv. Jiří, kostel Narození Panny Marie, viadukty 

nebo nedaleké lázně Teplice nad Bečvou. 
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3.7 Ekonomická situace mikroregionu  

Celý hranický region a současně i Mikroregion Hranicko se v posledních letech potýká 

s velkou nezaměstnaností, nepříznivými platovými podmínkami a odlivem obyvatel z tohoto 

regionu. Důvodem je především to, ţe lidé zde nenacházejí uplatnění se svou profesí a 

především mladší lidé se často stěhují za lepšími mzdovými podmínkami do větších měst 

v Čechách. Nezaměstnanost na konci roku 2012 dosáhla v celém regionu Hranicko více neţ 

10,8 %, coţ představuje více neţ 1900 uchazečů o zaměstnání na úřadě práce. V prvních 

měsících roku 2013 se dokonce nezaměstnanost vyšplhala aţ k 13 %. Jednou z příčin je 
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především to, ţe městu Hranice, jako dominantnímu městu Mikroregionu Hranicko chybí 

důleţitý zahraniční investor.
 77

  

Přitom na severozápadě města se nachází průmyslová zóna, která byla vybudována na začátku 

nového tisíciletí pro zahraniční investory. Původní záměr byl takový, ţe zde měla sídlit 

nizozemská firma s výrobou televizorů. Tato zóna se měla stát díky této společnost největší 

centrem pro celou Střední Evropu v produkci těchto zařízení. Ambice se bohuţel nenaplnily a 

investor tuto zónu poskytl jiným firmám k pronájmu. Celý areál se přejmenoval na CTPark a 

v současnosti zde sídlí firmy Etimex, Henniges Automotive, Medi-Globe, DAS či Rolled 

Alloys., které zde zaměstnávají okolo 800 lidí.
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Novou šanci pro zlepšení situace by mohlo být příchod firmy Smiths Medical, která 

podepsala v lednu 2013 s developerem CTP smlouvu o pronájmu ploch v průmyslové zóně. 

Tato firma je poskytovatelem zdravotnických prostředků a má v plánu vybudovat v CTParku 

výrobní a kompletovací centrum pro celou Evropu. Počítá se, ţe po náboru nových 

zaměstnanců by mohl Smiths Medical zaměstnávat okolo 1000 zaměstnanců. Dalšími 

významnými firmy v mikroregionu jsou především Cement Hranice, Tondach, Sigma Pumpy 

Hranice nebo Cidem Hranice.
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Výhodou pro zlepšení situace by mělo slouţit především dobré postavení v rámci regionů a 

dobrá dopravní dostupnost, tradice strojírenské výroby a stavebních materiálů a s ním spojeni 

kvalifikovaní pracovníci v tomto odvětví, levná a variabilní pracovní síla a kvalitní vzdělávací 

zázemí. Mikroregion je také znám i pro svou zemědělskou činnost především na venkově. 

Nachází se zde velké mnoţství podniku, které se zabývají zemědělskou činností, ale 

problémem je především nedostatek financí pro modernizaci a inovaci svých produktů.
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Na rozvoji Hranicka se podílí také tři regionální organizace, konkrétně Mikroregion Hranicko 

(svazek obcí regionu), MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko (sdruţující kromě 

subjektů veřejné správy i zástupce podnikatelské sféry a neziskových organizací) a Hranická 
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rozvojová agentura, jeţ byla zaloţená za účelem poskytování servisu pro zájemce o realizaci 

projektů.
 81

  

3.8 Dopravní situace v Mikroregionu Hranicko 

Mikroregion Hranicko je důleţitá dopravní křiţovatka především pro silniční, dálniční a 

ţelezniční dopravu, jeţ si můţeme v krátkosti uvést níţe. 

Silniční doprava – v okolí Mikroregionu Hranicka se nachází přibliţné 280 km silnic I., II. a 

III. Tříd. Mezi silnice I. třídy si můţeme zmínit:
 
 

 I/47 Lipník nad Bečvou – Hranice – Bělotín,  

 I/48 Bělotín - Polom , 

 a I/35 Drahotuše – Hustopeče nad Bečvou-Valašské Meziříčí.  

Poslední zmíněna komunikace je ve vlastnictví státu, státní správu zde vykonává Olomoucký 

kraj. Mezi silnice II. třídy na Hranicku patří: 

 II/438 Vítonice - Opatovice-Hranice,  

 II/440 Hranice - Potštát, II/441 kolem Boškova a Lipné, 

 II/439 Teplice nad Bečvou – Kelč. 

Mezi silnice III. a IV. Třídy, které dosahují v  Hranicích a místních částech délky přibliţně 

100 kilometrů. si můţeme uvést:
 82

 

 Hranice 75,5 km,  

 Drahotuše 13 km,  

 Velká 4 km, Slavíč 4 km,  

 Uhřínov 1 km,  

 Středoletí 1,5 km,  

 Valšovice 1 km a Lhotka 0,5 km.
 
 

Dálniční doprava - důleţitým okamţikem se pro celé Hranicko stala výstavba části dálnice D 

47 z Lipníku nad Bečvou do Bělotína. Projekt o celkové délce 15,588 km začíná na sever od 

Lipníku nad Bečvou, pokračuje mezi obcemi Milenov a Hrabůvka, severně míjí město 

Hranice a napojuje se na obchvat Bělotína, odkud mohou poté motoristé pokračovat po 

rychlostní silnici R48 na Frýdek Místek a Český Těšín nebo po silnici I/47 na Fulnek. Stavba 
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dálnice byla dokončena na konci roku 2008. Díky této výstavbě se podstatně sníţila hustota 

dopravy v centru města Hranic a okolních obcí, kde dříve projíţděla ve větší míře tranzitní 

doprava, která se však díky výstavbě tohoto úseku přesunula právě na zmíněnou dálnici, jeţ 

se nachází v těsné blízkosti Hranic. Pro Hranice znamenala výstava dálnice D 47 přínos 

především pro lepší přístupnost do regionu, tedy i k obcím Mikroregionu Hranicko. To by 

mělo v budoucnu přinášet tomuto malinkému regionu nové investory a tím pádem i nová 

pracovní místa, kterých je v současnosti velký nedostatek.
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Obrázek 3.2: Mapa dálnice D 47 vedoucí v blízkosti města Hranice 

 

Zdroj: REGION HRANICKO.cz 

Ţelezniční spojení - významný ţelezničním uzlem se stalo především město Hranice, 

poněvadţ leţí na tranzitním ţelezničním koridoru Rakousko – Břeclav - Petrovice u Karviné – 

Polsko (trať 270). V Hranicích rovněţ začíná trať 280 (Hranice-Horní Lideč-Slovensko). Na 

Hranicku se nacházejí dvě známá ţelezniční nádraţí. První je v Hranicích na Moravě (trať 

270 a 280), které je místními obyvateli označováno jako hlavní či severní. A druhé v části 

Hranice-město (trať 280), které je velikostí malé a zastavují zde pouze osobní vlaky.
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Část ţelezničního koridoru (trať 270) byla mezi Hranicemi a Přerovem v délce 28,5 kilometru 

rekonstruována v letech 1999–2002 s nákladem zhruba 3,7 miliardy korun. Po této úpravě 
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umoţňuje trať rychlost aţ 160  km/h pro soupravy s výkyvnou skříní. Zároveň se uskutečnila 

rekonstrukce nádraţí. V modernizovaném úseku je 39 mostů, včetně Jezernických a 

Hranických viaduktů.
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3.9 Turistika v mikroregionu 

Turistická lokalita Mikroregionu Hranicko se nachází v nejvýchodnější části OK. Rozvoj 

cestovního ruchu v regionu a propagace celého regionu Hranicka jako zajímavé turistické 

lokality, je součástí činnosti Střední Moravy - Sdruţení cestovního ruchu, jehoţ členem je i 

Město Hranice a Hranická rozvojová agentura. Můţeme se zde setkat jak s přírodními, 

kulturními či technickými památky.
 
 

Přírodní památky - mezi nejznámější turistická místa, která se zde nacházejí, je Národní 

přírodní rezervace (NPŘ) Hůrka. Jde o unikátní území evropského významu s mimořádným 

geologickým vývojem a s ţivými projevy hydrotermálního krasovění. NPR Hůrka u Hranic je 

přístupná po naučných stezkách vedoucí od ţelezniční stanice Teplice n. B. aţ po autokemp v 

Hranicích. Na šesti zastaveních naučné stezky se návštěvníci mohou seznámit s 

nejzajímavějšími částmi NPR včetně nejzajímavější atrakce Hranické propasti.
 
 

Hranická propast se nachází na pravém břehu řeky Bečvy v Národní přírodní rezervaci Hůrka 

u Hranic v katastrálním území města Hranic. Tento přírodní úkaz je nejhlubší propastí České 

republiky (289,5 m, stav 2009). Otevřený jícen propasti spadá strmými skalními stěnami do 

hloubky 69,5 m aţ k hladině jezírka a zatopená část pak pokračuje do dosud neznámých 

hloubek.
 
 

Dalším významným turistickým místem jsou Zbrašovské aragonitové jeskyně. Nacházejí se v 

údolí řeky Bečvy v lázních Teplicích nad Bečvou a jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi 

hydrotermálního původu v ČR. Na jejich vývoji se totiţ kromě běţných sráţkových vod 

podílely také hlubinné vývěry teplých uhličitých kyselek.  Výzdobu jeskyní tvoří zejména 

minerál aragonit, který má podobu bílých krystalků a keříčků a pokrývá většinu stěn 

v jeskyních.
86

 

                                                
85

 REGION HRANICKO: Situační analýza regionu Hranicko [online]. [31. 3. 2013]. Dostupné z: 
www.regionhranicko.cz/.../situacni_analyza_regionu_Hranicko(1).doc 
86

   REGION HRANICKO: Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko 2009 

[online].[31.3.2013].Dostupné z: 
http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/aktuality/Doplnkova%20analyza%20CR_verze%20k%20pripominkov

ani(297).pdf 



  

42 

Historické kulturní památky - území je typické také pro svou bohatou nabídku historických 

a kulturních památek. Kromě jiţ zmíněného zámku v Hranicích se v mikroregionu nacházejí i 

zámky v dalších obcích. V Hrabůvce stojí za vidění zámeček Kunzov. Hustopeče nad Bečvou 

nabízí prohlídku nádvoří opravovaného pozdněrenesančního zámku s jedinečnými arkádami a 

soubor 14 barokních soch na kostelní zdi. Další zámečky můţeme najít i v obcích 

Všechovice, Malhotice a Skalička.
 
 

Technické památky – mezi jedny z nejznámějších památek, které lákají především 

vyznavače technických staveb, patří viadukty, postavené na tehdejší dráze císaře Ferdinanda. 

Kamenné viadukty byly postaveny mezi léty 1844 a 1847 na tehdejší Severní dráze císaře 

Ferdinanda, tak aby překonaly výškové rozdíl v rozvodí řek Odry a Bečvy a mělká, široká 

údolí u Jezernice a u Hranic. Délka viaduktů má délku více neţ 400 metrů.
 
 

V blízkosti Hranic se nachází i bývalá vápenka, kde se od roku 1872 pálilo vápno 

v jednokomorových pecích. Tato práce byla pro pracovníky nesmírně náročná a skončila 

v roce 1976, kdy se zde naposledy vypálilo vápno. V roce 1994 byla vyhlášená za technickou 

památku. V bývalém areálu vápenky se nyní nachází motorest s restauračním zařízením s 

otevřeným dřevěným stropem, který je replikou toho původního. Jedná se o kruhovou 

místnost, dřívější pec, její strop a stěny jsou zachovány v původní podobě tak, jak zůstaly po 

pálení vápna.
 
 

Za zmínku stojí i návštěva bývalých vodních a větrných mlýnu, které jsou zpřístupněny i pro 

veřejnost. Mezi nejznámější si můţeme uvést Maršálkův větrný mlýn v Partutovicích a 

Červekův větrný mlýn ve Skaličce.  Historii vodních a větrných mlýnů na Hranicku oţivil 

projekt „Po stopách vyuţívání vodní a větrné energie―. V rámci tohoto projektu vznikla 

cyklotrasa rozdělená na 3 mlynářské okruhy. Cyklotrasy propojují existující, ale i místa 

zaniklých mlýnů na Hranicku. Trasa je vybavena mobiliářem s lavičkami a stojany a jsou na 

ni poskytovány turistické sluţby (informace, ubytování, stravování), místa vodních a větrných 

mlýnů jsou označeny informačními tabulkami, které obsahují informace o historii mlýnů a 

mlynářství.
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4 Vybrané projekty cyklostezek a cyklotras v Mikroregionu 

Hranicko 

V praktické části se budeme blíţe zabývat některými vybranými projekty cyklostezek a 

cyklotras v Mikroregionu Hranicko, jeţ byly zrealizovány, popř. by se měly v budoucnu 

realizovat. Nejdříve si uvedeme páteřní Cyklostezku Bečva a její úseky v mikroregionu 

Hranicko. Zmapujeme si vybrané úseky, které jiţ proběhly či s těmi, které jsou zatím 

v realizaci. Poté se budeme podrobněji a nejobsáhleji zabývat projektem a to s názvem 

Dobudování cyklostezky Bečva – Hustopeče nad Bečvou – Špičky, který se dokončil na konci 

roku 2012. Konkrétně si ukáţeme průběh projektu, financování a i jaký vliv a přínos 

v jednotlivých obcích měla tato cyklostezka. A pomocí dotazníkového šetření se pokusíme 

zjistit, zda tato cyklostezka měla dostatečný efekt na návštěvníky tohoto nového úseku, 

zejména cyklistů a přispěla k rozvoji Mikroregionu Hranicko. Úplně na závěr si ukáţeme 

projekt, který připravuje město Hranice s názvem Hranice – Cyklostezka Bečva III. etapa a 

jeho charakteristiku a přínos v budoucnu pro hranický mikroregion. 

4.1 Důvody výstavby cyklostezek v ČR 

Doslova rozmach v posledních několika letech zaţívá ČR v budování cyklostezek. Důvod pro 

jejich výstavbu můţe být mnoho. Jedním z nejdůleţitějších faktorů je jistě odklon cyklistů 

z frekventovaných silničních cest, kde nezřídka kdy se stane, ţe by se nestalo zranění 

z drobných či bohuţel i váţnějších dopravních nehod. Dalším důvodem můţe být i prestiţ a 

finanční přínos pro jednotlivé obce, přes které mohou vést jednotlivé úseky cyklostezek. Jsou 

to obce, které mají zájem o zvýšení cestovního ruchu v jejich lokalitě. I jednotlivé regiony či 

města mají zájem o propojení cyklostezkami a cyklotrasami, tak aby se otevřela moţnost 

cestovat v rámci regionů i jinak neţ motorovými prostředky. Vyuţít tak volný čas zdravěji a 

hodnotněji s cílem poznat i jiné okolí a kulturní či přírodní památky neţ jen v místě bydliště, 

coţ nám cyklostezky v dnešní době zajisté dovolují. A v neposlední řadě je tady moţnost 

vyuţití štědrých dotací z EU k výstavbě těchto oblíbených cestovních linií a budovat 

postupnými krůčky sít cyklostezek, které se budou rovnat cyklostezkám v západní Evropě, jeţ 

jsou stavěny na vysoké úrovni. I kdyţ zaznívají negativní hlasy a i přímé připomínky, ţe 

výstavby cyklostezek nemají v ČR jasně danou koordinaci, i přesto můţeme kaţdým rokem 

sledovat v jednotlivých regionech otevírání nových úseků cyklostezek. Jednou z nejvíce 

veřejností známou v ČR se v posledních letech stala Cyklostezka Bečva, která se i díky velké 

http://www.vslg.cz/upload.cs/1/17d81994_0_hranicko_bez_hranic.pdf
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propagaci dostala do popředí zájmu a stala se tak pro cykloturisty velkým lákadlem a jeţ 

prochází i Mikroregionem Hranicko.  

4.2 Cyklostezka Bečva a její úseky v Mikroregionu Hranicko                                             

Páteřní cyklostezkou, která prochází od horských pramenů řeky Bečvy a dosahuje aţ 

k soutoku Moravy je Cyklostezka Bečva. Tento výjimečný projekt měří více neţ 161 km a je 

označován za tzv. Cyklodálnici  C1 a vede přes ZK a OK. Aţ od roku 2009 se dá postupně 

hovořit o Cyklostezce Bečva jako o páteřní a navíc se začalo s masivní marketingovou 

kampaní. Můţeme si uvést  tzv. 3 úseky:
 88

 

 úsek I. Vsetínská Bečva s délkou 51,9 km – tato část Cyklostezky Bečva vede 

z Velkých Karlovic aţ do Valašského Meziříčí.  

 úsek II. Roţnovská Bečva s délkou 32,6 km – tato část Cyklostezky Bečva vede 

z Horní Bečvy aţ do Valašského Meziříčí 

 úsek III. Bečva s délkou 63,8 km – tato část cyklostezky začíná ve Valašském 

Meziříčí a končí v Tovačově 

Právě úsek III. Bečva je pro tuto bakalářskou práci nejvíce zajímavý, poněvadţ je částečně 

vedena přes města a obce Mikroregionu Hranicko. A právě v těchto úsecích byly zrealizovaný 

či v dalších letech budou vystavěny jednotlivé dokončovací úseky Cyklostezky Bečva.      

Mezi zajímavé projekty si můţeme uvést tyto:
 89

 

 Výstavba části Cyklostezky Bečva v úseku Týn n. Bečvou – I. Etapa – tento 

projekt byl zrealizován v roce 2009 a měří 1,09 km. Ţadatelem byla obec Týn na 

Bečvou. Financován byl z ROP Střední Morava v prioritě Doprava, v oblasti podpory 

bezmotorová doprava. Finanční alokace byla z EU 4 797 588 Kč a z národních 

veřejných prostředků 846 633 Kč. 

 Hranice - Cyklostezka Bečva II. Etapa – tento projekt byl realizován taktéţ v roce 

2009 a měří 1,95 km. Ţadatelem bylo město Hranice. Financování proběhlo také 

pomocí ROP Střední Morava v prioritě Doprava, v oblasti podpory bezmotorová 

doprava. Alokace financí v  projektu byla 12 571 537,48 Kč z EU a částkou 

2 250 272,11 Kč přispělo město Hranice. 

                                                
88

 CYKLOSTEZKA BEČVA: O cyklostezce [online]. [31. 3. 2013]. Dostupné z: 
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 Hranice - Cyklostezka Bečva III. Etapa – tento projekt je prozatím ve fázi přípravy, 

realizace by měla proběhnout v letech 2014-2015. 

4.3 Cyklotrasy stezky vedoucí Mikroregionem Hranicko 

V Mikroregionu Hranicko se můţeme projet na cyklistickém kole i po jiných cyklostezkách a 

cyklotrasách neţ jen v podání Cyklostezky Bečva. V okolí se jich nachází velké mnoţství a 

jsou označeny jako Cyklotrasy IV. Třídy (pouze cyklotrasy s tímto označením mohou vést po 

nezpevněných komunikacích). Ty zajištují lokální propojení mezi jednotlivými obcemi. 

V tabulce níţe si můţeme ukázat jednotlivé úseky s přibliţnou délkou trasy.
 90

   

Tabulka 4.1: Jednotlivý přehled cyklotras a délka trasy 

Evidenční 

číslo 
Cyklotrasa 

Počet 

km 

5252  Teplice n. B. – Rouské 14 

5253  Zbrašov – Drholec 19 

6038  Odry - Potštát – Velký Újezd – Tršice – trasa není vyznačena 30 

6058  Hranice - Bohuslávky - Veselíčko – Tršice 30 

6060  Hranice – Boškov 6 

6139  Hranice – Olšovec – Odry 27 

6172  Potštát - Milenov – Lipník nad Bečvou 19 

6173  Středolesí - Hrabůvka - Drahotuše – Rybáře 13 

6224  Poštát – Kyţlířov – Potštátské skalní město 7 

6225 
 Starojická Lhota – Bělotín – Stříteţ nad Ludinou –    

 Partutovice –Jindřichov 
31 

6226  Potštát – Potštátské skalní město – Olšovec 7 

Zdroj: Region Hranicko, vlastní zpracování 
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4.4 Projekt dobudování cyklostezky Bečva – Hustopeče nad 

Bečvou – Špičky 

I kdyţ v roce 2011 byla většina tras cyklostezky Bečvy dokončena a plně fungující, stále 

některé úseky byly vedeny pouze provizorně a za zvýšené bezpečnosti. Některé části trasy se 

daly projet pouze za příznivého počasí. To se týkalo např. úseku mezi Hustopečemi nad 

Bečvou, Miloticemi nad Bečvou a Špičky. Proto se v roce 2011 začalo s přípravou projektu 

s názvem Dobudování cyklostezky Bečva – Hustopeče nad Bečvou - Špičky. V tomto úseku 

se vyskytují jak části cyklostezek, tak i cyklotras.  

4.4.1 Základní charakteristiky projektu 

Základní údaje o projektu lze popsat následovně:
 91

 

 Číslo projektu: CZ.1.12/1.3./22:01359 

 Projekt byl realizován v programovacím období 2007-2013 

 Název programu: ROP Střední Morava 

 Priorita: Doprava 

 Oblast podpory: Bezmotorová doprava 

 Doba realizace projektu: 2. 1. 2012 – 30. 11. 2012  

 Ţadatel: Mikroregion Hranicko,  IČ: 70961051   

 Předpokládaná hodnota zakázky: 9120000 Kč vč. DPH. 

Popis projektu – jednalo se o dobudování Cyklostezky Bečva v úseku od katastru Hustopečí 

nad Bečvou, kde stezka navazuje na část cyklostezky, kterou buduje Valašské Meziříčí, přes 

Milotice nad Bečvou po Špičky - lokalita na Kačena, kde dále pokračuje po území Skaličky. 

Celá tato část území se nachází v Olomouckém kraji. Pro zlepšení průjezdnosti a pro lepší 

bezpečnost bylo třeba tento 12,6 km dlouhý úsek dobudovat. Celá Cyklostezka Bečva je 

páteřní cyklotrasou, která vede od pramenů Roţnovské a Vsetínské Bečvy přes její soutok v 

Bečvu aţ po soutok s Moravou. V tomto rozsahu měří cyklostezka na 161 km, avšak 

jednotlivé úseky nebyly stále zcela dokončeny. A právě případ řešeného úseku od Hustopečí 

nad Bečvou po Špičky byl jedním z nich.
 92
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Cíl projektu – zkvalitnit povrch ve vybraných úsecích na katastrálních územích Hustopeče 

nad Bečvou, Milotice nad Bečvou a Špičky. V tomto úseku navazovala na Cyklostezku 

Bečva, která je v lokalitě Valašského Meziříčí vedená a značená. Řešený úsek dále 

pokračoval přes katastrální území Milotice nad Bečvou po Špičky v lokalitě na Kačeně, kde 

měl po dokončení navazovat na další část Cyklostezky Bečva. Daný úsek byl sice značený, 

ale velmi špatně průjezdný na polních a účelových komunikacích a stezek kolem ţelezniční 

tratě a v neposlední řadě byla problémem i hojná vegetace, která se vyskytovala především 

v okolí jezer. Dalším důleţitým faktorem dobudování této části cyklostezky bylo sníţení 

počtu cyklistů z velmi frekventované silnice I. třídy R/35, poněvadţ cyklisté tuto komunikaci 

vyuţívali právě pro špatnou průjezdnost stezky a neuvědomovali si skutečnost, ţe na této 

komunikaci hrozí nebezpečnost pohybu a nehodovost za účasti cyklistů, především v úseku 

Hustopeče nad Bečvou – Teplice nad Bečvou. A v neposlední řadě bylo cílem to, aby se 

Cyklostezka Bečva v tomto úseku vyuţívala v hojném mnoţství, jak pro cykloturisty, místní 

občany či návštěvníky v regionu.
 93

 

4.4.2 Průběh a poţadavky projektu  

Projekt Dobudování cyklostezky Bečva měl daný harmonogram o jeho průběhu s danými 

poţadavky pro podnikatelské subjekty, jeţ se o tuto veřejnou zakázku zajímaly a ty si nyní 

můţeme podrobněji ukázat. 

Zadávací řízení – výběrové řízení pro dodavatele stavebních prací na projekt Dobudování 

Cyklostezky Bečva – Hustopeče nad Bečvou – Špičky bylo vyhlášeno zadavatelem projektu 

Mikroregionem Hranicko dne 19. 1. 2012. Jednalo se o zjednodušené podlimitní řízení podle 

ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. Dne 9. 3. 2012 bylo výběrové řízení zrušeno, důvodem byly změny 

v technických dokumentacích. Opětovně bylo vyhlášeno dne 16. 3. 2012 a příjem nabídek 

mohl být moţný aţ do 4. 4. 2012. Byly přiloţeny veškeré technické, ekonomické a 

programové a projektové dokumentace, jeţ byly pro investora zpracovány společností Obce 

Servis spol. s.r.o. a které měly ukázat, jak by měl a za jakých podmínek se tento projekt 

realizovat.
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Kvalifikační poţadavky - podle § 53 zákona mají být profesní kvalifikační předpoklady 

ucházející se firmy: 

   výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 

   doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

ţivnostenské oprávnění či licenci,  

   doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímţ 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 

nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Doklady prokazující splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu 

dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

Ekonomické poţadavky – podmínkou bylo, aby stavební firma, jeţ se bude ucházet o tuto 

zakázku, vykazovala za poslední tři roky obrat v účetním období v minimální výši 50 mil. Kč. 

Dalším poţadavkem bylo, aby případný dodavatel měl uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímţ 

předmětem bylo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to 

minimálně na plnění ve výši 10 mil. Kč.
 
 

Technické poţadavky – jednotlivé technické podmínky by se daly shrnout do několika bodů, 

které si můţeme uvést:
 94

 

 měla být doloţena reference obdobného charakteru za posledních 3 roky s uvedením 

jejich rozsahu a doby plnění, reference se měly doloţit v následujícím rozsahu: min. 3 

realizované stavby obdobného charakteru v hodnotě minimálně 10 mil. Kč a přiloţené 

osvědčení objednatele,  

 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče: 1 hlavní stavbyvedoucí - 

pracovník pověřený řízením stavby měl mít poţadované vysokoškolské nebo 

středoškolské vzdělání stavební, autorizaci výstavby komunikací, 5 let zkušeností a 

minimálně 4 realizované stavby podobného charakteru,  
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 přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít 

uchazeč při plnění veřejné zakázky k dispozici, přehled dodává uchazeč ve formě 

dokladu o vlastnictví, či o jiném právu (nájemní smlouva, smlouva o smlouvě 

budoucí) na předmětné nástroje/stroje, 

 doklad o zavedení a udrţovaní systému řízení jakosti nabízených stavebních prací dle 

českých technických norem ČSN EN ISO řady 9001 a ČSN EN ISO 14001 , 

 certifikát systému řízení BOZP podle specifikace OHSAS 18001. Zadavatel akceptuje 

rovněţ doloţení zahájení procesu implementace takového systému nebo rovnocenný 

doklad vydaný v jiném členském státě EU nebo jiný doklad o rovnocenných 

opatřeních k zajištění řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Ukončení výběrového řízení a výběr zhotovitele – ve výběrovém řízení bylo celkově přijato 

8 nabídek. Ve veřejné nabídce zvítězila společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., která na 

základě přijaté nabídky v soutěţi měla cenu pro investora, tedy Mikroregion Hranicko 

hospodářský nejvýhodnější, včetně všech poplatků a nákladů spojených s veřejnou zakázkou. 

Podpis smlouvy s vítězem nabídky proběhl dne 17. 5. 2012. 

Vlastní realizace projektu – dle smlouvy, kterou podepsala společnost SWIETELSKY 

stavební s.r.o. a Mikroregion Hranicko měli stavební práce začít 10 dnů od vyzvání ţadatele a 

to dle harmonogramu, který byl přílohou ve smlouvě. Podmíněno zahájení projektu bylo 

přidělení finančních prostředků z ROP Střední Morava. Vlastní realizace stavebních prací tak 

začaly v červnu 2012 a do konce července mělo být dle dohody vystavěno více neţ 90 % této 

cyklostezky. Zbylé dokončovací práce probíhaly od srpna do konce října 2012 a předání 

stavby objednateli bylo naplánováno na začátek listopadu 2012. Ani tato stavba se nevyhnula 

menšímu zpoţdění, kdy bylo dohodnuto v dodatku smlouvy o převzetí díla dne 30. 11. 2012. 

4.4.3 Jednotlivé úseky projektu 

Celková délka stavebně upravovaných části cyklostezky byla dle technické zprávy 5,48 km a 

projektová firma Obce Servis s.r.o. je rozdělila na 5 úseků, poněvadţ na místě, kde se 

stavebně upravované práce vykonávaly, nacházela i běţná dopravní infrastruktura. Nové 
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jednotlivé úseky měly tak plynule navazovat na místní a účelové komunikace. V projektové 

práci byly tyto úseky rozděleny následovně: 
95

    

 Úsek po místních komunikacích – tento úsek vede od Hustopečí nad Bečvou a 

navazuje na úsek č. 2, ke kterému se dá dojet po místních a účelových komunikacích 

na začátku obce, tak i na konci obce.  

 Úsek č.2 – tento úsek navazuje na místní a účelové komunikace vedoucí od 

Valašského Meziříčí. Stavebně upravovaný úsek vedl kolem ţelezniční tratě 

v katastrálním území (k. ú.) Hustopeče nad Bečvou a měří délkou 2,33 km. Na úplném 

konci tohoto úseku č. 2 se nachází ţelezniční přejezd, který je bez závor s výstraţným 

světelným znamením a je zde umístěna dopravní značka ţelezniční přejezd 

vícekolejový. 

 Úsek č.3 - stavebně upravovaná komunikaci byla vedena přes k. ú. Milotice nad 

Bečvou. Úsek je dlouhý 1,04 km. V tomto úseku byla stavebně upravena stávající 

účelová komunikace. Tento úsek vede kolem známých jezer Štěrkáče, kde byl před 

vybudováním problém především s hustou vegetací. 

 Úsek č.4 - stavebně upravovaná komunikace se nacházela rovněţ v k. ú. Milotice nad 

Bečvou. Je délky 1,49 km. V tomto úseku byla stavebně upravována stávající účelová 

komunikace a navíc bylo opraveno stávající odvodnění komunikace. 

 Úsek č.5 - stavebně upravovaná komunikace se nacházel v k. ú. Špičky. Tento úsek 

byl s pohledu  délky uprav nejmenší a to jen 0,62 km. Směrové poměry místních a 

účelových komunikací nebyly měněny a bylo provedeno odvodnění těchto 

komunikací. 
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  REGION HRANICKO: Projekty 2012 [online].  [31. 3. 2013]. Dostupné z: 

http://www.regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko/projekty/Dobudovani-Cyklostezky-Becva-Hustopece-nad-

Becvou-Spicky-36 
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Obrázek 4.1: Jednotlivé úseky cyklostezky Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou – 

Milotice nad Bečvou – Špičky   

 

Zdroj: REGIONHRANICKO.cz 

4.4.4 Financování projektu 

Jiţ při zrodu myšlenky s dobudováním tohoto úseku Cyklostezky Bečva bylo nadmíru jasné, 

ţe financování nebudou schopny  zvládnout obce sami, ale ţe bude potřeba vyuţít, tak jak i 

při jiných podobných projektech dotací z programů EU, konkrétně z ROP Střední Morava a 

případné další peněţní pomocí zejména z OK. Po povodních v roce 2010 na Hranicku se 

navíc objevovaly i hlasy, ţe by se měly spíše hledat peníze na opravy infrastruktury v obcích, 

coţ byl případ především Hustopečí nad Bečvou, ale i přesto se s přípravou projektu začalo. 

Vzhledem k tomu, ţe by finanční náročnost projektu byla pro obce bez pomocí krajského 

rozpočtu 25 % z celkových nákladů, coţ by však takovou částkou tyto malé obce nebyly 

schopny zainvestovat, zaţádal proto Mikroregion Hranicko hejtmana OK dopisem dne 29. 4. 

2011 o poskytnutí finančního příspěvku. Poté co byla splněna podmínka kraje, o tom, ţe tento 

projekt musí být financován z ROP Střední Morava, byla dne 10. 5. 2011 odsouhlasena 

finanční spoluúčast OK a to ve výši 2 mil. Kč. Bylo uţ tedy moţné si udělat přehled o 

předpokládaných nákladech na dobudování cyklostezky.  
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Tabulka 4.2: Struktura financování a předpokládané náklady na projekt Dobudování 

Cyklostezky Bečva 

Dotace na projekt pomocí Částka (v Kč) podíl (v %) 

  Příspěvky kraje a obcí 2 407 557 25 

  Dotace z ROP Střední Morava 7 222 671 75 

  CELKEM 9 630 228 100 

Zdroj: REGIONHRANICKO.cz 

Podle finálního rozpočtu, který má k dispozici Mikroregion Hranicko se výstavba cyklostezky 

stala draţší, oproti původním odhadům. Částka z ROP Střední Morava se sníţila z důvodu 

toho, ţe některé práce provedené na cyklostezce byly povaţovány jako nezpůsobilé výdaje, 

poněvadţ se lišily oproti projektové dokumentace. Celkové náklady na projekt můţeme brát 

jako výdaj na výběrové řízení, marketing a publicitu, poradenství (ekonomické, finanční, 

právní, technické) či stavební práce. V tabulce níţe si můţeme podrobněji ukázat financování 

a strukturu dle finální verze rozpočtu. 

Tabulka 4.3: Celkové náklady na projekt a struktura financování Dobudování 

Cyklostezky Bečva  

Dotace na projekt pomocí Částka (v Kč) 

 ROP Střední Morava  6 784 234,57  

 Příspěvky kraje a obcí 2 261 411,53  

 Nezpůsobilé výdaje    920 574,04  

 Celkové náklady  9 966 220,14  

Zdroj: Interní zdroj z Mikroregionu Hranicko 

4.5 Přínos cyklostezky  

Projekt dobudování Cyklostezky Bečva v úseku mezi Hustopečemi nad Bečvou a Špičkami 

byl jednou z nejdůleţitějších regionálních akcí pro dobudování infrastruktury této důleţité 

cyklistické tepny za poslední roky. Hlavním přínosem bylo především cykloturisticky lépe 

propojit dva regiony, a to hranický a valašsko-meziříčský, poněvadţ zde chyběla kvalitní 
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bezmotorová komunikace a to právě pomocí cyklostezky. Dopravit se na cyklistickém kole 

z Valašského Meziříčí kolem štěrkových jezer v Hustopečích nad Bečvou a Miloticích nad 

Bečvou do Hranic bylo v převáţné většině prakticky nemoţné z důvodů velmi špatné 

upravené místní či účelové komunikaci. Při nepříznivém počasí se tyto komunikace navíc 

měnily v bahnitou cestu, coţ ztěţovalo moţnost pohodlného průjezdu touto části k Hranicím. 

Vše se změnilo aţ s výstavbou této části cyklostezky Bečva, poněvadţ zde byla vytvořena 

kvalitní asfaltová část, především kolem kolejí v Hustopečích nad Bečvou a kolem štěrkových 

jezer a to umoţnilo plynulý a klidný přejezd do Hranic či opačně do Valašského Meziříčí, coţ 

přineslo určitě velký přínos pro oba regiony a především pro cyklisty. 

Dalším důleţitým přínosem tohoto projektu bylo přesunutí cyklistů ze silnice I/35 vedoucí 

z Valašského Meziříčí do Hranic, kde se cyklisté před vybudováním této části cyklostezky 

vyskytovaly, coţ přinášelo občasnou nehodovost cyklistů na této frekventované silnici. Tento 

problém se tedy výstavbou také odstranil. Cyklostezka navíc nabídla svým kvalitním 

zpracováním, především tedy zmíněnými nově vybudovanými asfaltovými úseky moţnost 

vyuţití pro další uţivatele, zejména pro in-line bruslaře. V zimních měsících je zde vyuţití 

cyklostezky i pro běţkaře na lyţích. Z jednotlivých obcí, přes které nově vybudované úseky 

vedou, mohou profitovat především Hustopeče nad Bečvou s přílivem cykloturistů a tím i 

ekonomického prospěchu. Kaţdoročně je zde od dubna otevřen renesanční zámek Hustopeče, 

který je umístěn v těsné blízkosti jednoho z úseků cyklostezky, coţ můţe přinést větší 

návštěvnost a lepší vnímání této malé obce. Jistým přínosem výstavby můţe být místní 

rekreační středisko Štěrkopísky s několika jezery, které v poslední době spíše stagnuje. Příliv 

cyklistů by mohly vyuţít hlavně majitele chat v okolí jezer, které se zde nacházejí a jeţ by 

mohli poskytnout k pronájmu pro přespání cyklistů, kteří jedou delší trasy. Výhodu můţe 

znamenat i pro město Hranice. Od k. ú. obce Špičky, kde nový úsek končí, můţeme dojet za 

několik minut do největšího města mikroregionu  a objevovat jeho kulturní či přírodní 

památky, které se zde nacházejí. 

4.6 Problémy cyklostezky 

Tak jako kaţdý projekt přináší své kladné stránky, zároveň však můţe přinášet i negativní 

reakce. I projekt Dobudování Cyklostezky Bečva-Hustopeče nad Bečvou – Špičky se 

nevyhnul určitým problémům. Především s návrhem výstavby se přišlo rok po ničivých 

záplavách v OK, které v roce 2010 ve velké míře zasáhly místní obce Milotice nad Bečvou a 

Hustopeče nad Bečvou, coţ značně poškodilo infrastrukturu obcí. Některé ohlasy veřejnosti 
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se spíše klaněly k opravám silnic, chodníků a dalších důleţitých částí v obci neţ s výstavbou 

cyklostezky. Nakonec se tento problém vyřešil tím, ţe bylo vysvětleno místní veřejnosti, ţe se 

na výstavbu bude čerpat především z programů EU, které se naskytly díky dotacím 

v programovém období 2007-2013, konkrétně z ROP Střední Morava a ţe nemalou částí 

dofinancuje i OK, tak aby náklady obcí na projekt byly co nejniţší.     

Dalším problémem, který se zde naskytl, byly protesty Českého rybářského svazu -  místní 

organizace Hustopeče nad Bečvou, která má více neţ 460 členů. Týkalo se to především jiţ 

zmíněných jezer Štěrkáče, kde místní rybáři měli své lovící místa, které se vyskytovaly právě 

kolem plánované cyklostezky. I místní myslivci zde měli své rajóny v tomto faunou bohatém 

prostředí a taky odtud zazněly protesty. A ještě závaţnější problém je, ţe cyklostezka vede 

v úsecích, kde dříve po účelových komunikacích jezdily automobily, především právě 

zmínění myslivci či rybáři, kteří se dopravovali ke svým lokalitám. Proto zde vznikl další 

problém, který je navíc stále aktuální. Protoţe je vjezd na motorovém vozidle na cyklostezku 

zakázán, musí být průjezd na komunikaci pouze s povolením obecních úřadů Milotice nad 

Bečvou a Hustopeče nad Bečvou. Někteří rybáři však tyto povinnosti porušují a na 

cyklostezku s dopravními prostředky vjíţdějí bez povolení.  

V jednotlivých úsecích se nachází i bohatý stromový porost, především v okolí jezer, který při 

větších poryvech větru můţe především v podzimních měsících znepříjemňovat cyklistickou 

vyjíţďku z důvodu popadaného listí nebo větví, coţ můţe být nebezpečné v této části pro 

uţivatele. Tento problém se tak týká jednotlivých obcí, které tyto nečistoty musejí odstraňovat 

ve svých úsecích cyklostezky na vlastní náklady. Odhadovaná částka na údrţbu se odhaduje 

pro jednotlivé obce na částku 50000 Kč za rok. 

4.7 Propagace projektu 

Úseky, které byly vybudovány v rámci Cyklostezky Bečva se dostaly do povědomí veřejnosti 

aţ v letech 2009 – 2010, kdy byly vystavěny důleţité úseky.  

Propagace a komunikační mix v úseku mezi Hustopečemi a Špičkami je vytvářen dvěma 

základními sloţkami – informační toky a reklamní toky. Informační podpora je šířena 

prostřednictvím informačních center a sítí, coţ zajišťuje ţadatel (Mikroregion Hranicko) s 

jeho servisní organizací v rámci Destinačního managementu lokality Hranicko a ve spolupráci 

s partnerskými informačními centry v celé délce trasy Cyklostezky Bečva. Koordinátor 

destinačního managementu na Hranicku tak zajišťuje pro města a obce leţící na Cyklostezce 

Bečva servis v oblasti marketingu a propagace. Ze společného rozpočtu měst a obcí jsou 
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realizovány kroky vedoucí ke zvýšenému povědomí o Cyklostezce Bečva a moţnosti vyuţití 

trasy jako cíle své návštěvy nebo dovolené.  

Na zakončení stavebních úprav a ukončení realizace projektu bylo zorganizováno navíc 

slavnostní zahájení provozu na řešeném úseku Cyklostezky Bečva se společným 

cyklovýletem. I tato akce patří mezi aktivity, které budou součástí marketingového plánu 

příslušné sezóny na cyklostezce. 

4.8 Dotazníkové šetření k cyklostezce  

Jako metodu zkoumání názoru na cyklostezku Bečva a její nový úsek jsem vybral 

dotazníkové šetření. Celkový počet rozdaných dotazníků byl 103. Dotazníkové šetření pro 

tuto bakalářskou práci probíhalo ve dnech 19. 3. 2013 – 26. 3. 2013 v okolí Valašského 

Meziříčí a v obcích Mikroregionu Hranicko. Neprobíhalo přímo na Cyklostezce Bečva, 

poněvadţ jsem chtěl zjistit, kolik procent respondentů tento nově zbudovaný úsek přibliţně 

vyuţilo. Otázek bylo celkem 12 a tvořili je pouze otázky uzavřené. Respondent vţdy vybral 

otázku, která pro něj byla výpovědí názorově nejbliţší. 

Prvních otázky se týkaly především identifikací uţivatelů a vyuţití cyklostezky pro různé 

činnosti. Posledních 5 otázek se jiţ přímo týkalo úseku mezi Hustopečemi nad Bečvou a 

Špičkami. Ze 103 respondentů bylo celkově 66 muţů (64,08 %) a 37 ţen (35,92 %), coţ byla 

první otázka, čímţ jsem si chtěl udělat představu kolik ţen a muţů tvořil vybraný vzorek 

dotazovaných. Další otázka se týkala věku respondentů. Na otázku odpovědělo celkem 5 lidí 

ve věku 15 – 18 let (4,85 %), 62 lidí ve věku 19 – 30 let (60,2%), 13 lidí ve věku 31 – 45 let 

(12,62 %) a zbývajících 8 respondentů ve věku 45 a více let (22,33 %). Na otázku, zda 

respondenti vyuţili ve svém okolí cyklostezku, odpovědělo kladně 96 lidí (93,2 %) a pouze 7 

dotazovaných (6,8 %) se vyjádřilo ne, ţe nikdy cyklostezku ve svém okolí nevyuţili. 

Čtvrtá otázka se týkala dotazů na typ nejčastějšího dopravního prostředku, který pouţívají při 

vyjíţďce na cyklostezce. Z celkových 103 respondentů odpovědělo jako nejvíce vyuţívané 

jízdní kolo, celkem 68 (66,1 %), druhý nejčastější prostředek s celkovým počtem 26 (25%) 

byly in- line brusle, pouze pěšky nejčastěji po cyklostezce chodí 2 lidé (1,9 %) a zbylých 7 

respondentů (6,8 %) cyklostezku ve svém okolí nevyuţívá. Na případný jiný dopravní 

prostředek neodpověděl ţádný respondent. 

Na dotaz pro jakou činnost převáţně pouţíváte cyklostezku, se celkově 36 lidí (35%) 

vyjádřilo pro zlepšení kondice, 30 lidí (29,1 %) pro relaxaci v přírodě a dalších 30 
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respondentů pro kulturu v okolí cyklostezky (29,1 %) a pouze 7 lidí (6,8%) nevyuţívá 

cyklostezku pro ţádnou činnost a na dotaz zda sledují výstavbu cyklostezek ve svém okolí, 

zodpovědělo 66 respondentů (64 %) ano a 37 lidí (36 %) ne. 

Graf 4.1: Vyuţití nového úseku cyklostezky Bečvy z Hustopeč do Špiček 

Sedmá otázka se jiţ 

týkala přímo na dotaz, 

zda respondent vyuţil 

nový úsek z Hustopeč 

nad Bečvou do Špiček. 

U této otázky mě 

zajímalo, kolik procent 

respondentů ve 

výběrovém vzorku jiţ 

tuto část cyklostezky 

Bečvy vyzkoušelo, jeţ je zpřístupněna veřejnosti od září 2012.  

Ano odpovědělo 68 lidí (62,1) % dotazovaných, coţ není zrovna moc vysoké hodnocení. Ne 

odpovědělo 18 lidí (19,4 %) a 17 lidí (18,5%) respondentů i přesto, ţe na novém úseku ještě 

nebyla, chystá se jej vyuţít. 

Graf 4.2: Hodnocení respondentů bezpečnosti úseku mezi Hustopečemi a Špičkami 

Osmá otázka se týkala 

bezpečnosti na novém úseku 

cyklostezky. Na tuto otázku 

odpovídali pouze 

respondenti, kteří v sedmé 

otázce odpověděli ano. 

Jedním z cílů projektu bylo 

přesunout cyklisty ze silnice 

I/35 mezi Hranicemi a 

Valašským Meziříčím a tím 

zvýšit bezpečnost při přejezdu na cyklistickém či jiném bezmotorovém prostředku mezi 

těmito regiony. Z celkových 68 hodnotících respondentů celkem 60 lidí (88,2%) odpovědělo 
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ano. Ne, ţe se necítí bezpečně, odpovědělo 8 respondentů (11,8 %). Dá se říct, ţe přesunutí a 

výstavba pomohla k větší bezpečnosti mezi cyklisty.  

Graf 4.3: Četnost vyuţití úseku mezi Hustopečemi a Špičkami 

Další otázka na respondenty 

byla, jak často vyuţívají 

tento úsek. Z celkových 68 

dotazovaných odpovědělo 

příleţitostně v roce 57 

dotazovaných (83,8 %), 1 x 

za měsíc 8 respondentů 

(11,8 %) a 1 či vícekrát 

týdně odpověděli 3 lidé (4,4 

%). Je to jistě způsobeno 

tím, ţe cyklostezka je 

vedena o něco dále od cesty v jednotlivých obcích a nevede v bezprostřední blízkosti firmy či 

podniku, kde by mohla být vyuţívána ke kaţdodennímu dojíţdění za prací. Tento úsek je 

veden pro cykloturistiku v okolí Hranicka, zejména v letních měsících, kdy tento region 

nabízí mnoho turistických cílů, které lze navštívit při cyklistickém 

výšlapu. Spokojení s úsekem je celkem 58 lidí (85,2 %), dalších 8 lidí (11,8 %) odpovědělo 

ano, ale chtělo by to zlepšit a pouze 2 lidé (3 %) odpovědělo ne, ţe s cyklostezkou nejsou 

spokojeni. 

Graf 4.4: Připomínky respondentů ke zlepšení na novém úseku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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V předposlední otázce viz. graf 4.4 jsem chtěl zjistit, zda nový úsek cyklostezky má nějaké 

nedostatky.  Z celkových 68 respondentů odpovědělo nejvíce, celkem 25 lidí (36,7 %) je pro 

více občerstvovacích zařízení, 18 dotazovaným (26,5 %) chybí více míst pro odpočinek a 

stříšek pro kolo, 16 lidí (23,5 %) pro lepší dopravní značení a osvětlení, 5 lidí (7,3 %) by zde 

zlepšilo údrţbu cyklostezky, 2 lidé (3 %) si myslí, ţe úsek je málo propagovaný a zbylí 2 lidé 

(3%) neví, co by zlepšili na této cyklostezce.  

Poslední otázka se týkala, zda si myslí, ţe tento úsek přispěl k rozvoji turistiky 

v Mikroregionu Hranicko.  Z celkového počtu 68 respondentů si myslí ano 64 lidí (94 %), 2 

lidé (3%) si myslí ne a zbylí 2 odpovídající (3%) odpovědělo nevím. 

4.9  Budoucnost cyklostezek v Mikroregionu  

I kdyţ by se dalo říci, ţe cyklostezek a cyklotras je v mikroregionu dostatek a další by snad 

nebylo nutné stavět, stále se dají najít úseky v okolí, které by se měly vybudovat nebo alespoň 

vyspravit. Mikroregion Hranicko není výjimkou. Úsekem v rámci rozvoje turistiky a 

cykloturistiky mezi Hustopečemi a Špičkami to zajisté v dobudovávání Cyklostezky Bečva 

neskončilo. Jiţ nyní na začátku roku 2013 se můţeme podívat na další výstavbu části 

Cyklostezky Bečvy, který se chystá v hranickém mikroregionu. Tím je připravovaná realizace 

projektu Hranice – Cyklostezka Bečva III. Etapa a ten si lépe objasníme v následující 

kapitole. 

4.10  Projekt v realizaci  -  Hranice – Cyklostezka Bečva III. Etapa 

Rozvoj cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Hranicka bude pokračovat i v dalších 

letech. Město Hranice v květnu 2012 podalo ţádost na ROP Střední Morava o dotaci na 

projekt dostavby další částí cyklostezky Bečva. Dne 13. 8. 2012 Výbor Regionální rady 

doporučil dopracovat tento projekt. Základní charakteristiku si můţeme ukázat v následujícím 

textu. 

4.10.1  Základní údaje o projektu 

Projekt Hranice – Cyklostezka Bečva III. Etapa je veřejně prospěšným projektem. 

Zadavatelem výstavby je město Hranice. Projekt bude spolufinancován z ROP Střední 

Morava, prioritní osy 1 Doprava, v oblasti podpory Bezmotorová doprava. Předpokládaný 

harmonogram projektu by měl být následující: 

 výběrové řízení na projekt: 1. 11. 2013 – 30. 5. 2014, 
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 podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení: 1. 6. 2014 – 30. 6. 2014, 

 realizace stavebních prací: 30. 6. 2014 – 30. 6. 2015, 

 monitorovací zpráva s ţádostí o platbu: 30. 6. 2015 - 30. 7. 2015 

Popis projektu - Bude se jednat o liniovou stavbu, která vyřeší novou cyklostezku podél 

levého břehu řeky Bečvy, která povede mezi obcemi Slavíč a Týn nad Bečvou. Cyklostezka 

začíná napojením na II. etapu cyklostezky Bečva na východním okraji chatové oblasti Dříň a 

je ohraničena z jihozápadní strany umělou nádrţí Pod Skalkou, jeţ se nachází v katastrálním 

území Drahotuše a Slavíč. Tato trasa bude ukončena napojením na stávající cyklostezku 

vedoucí z Týna nad Bečvou k západnímu okraji uvedené nádrţe. Stezka je navrţena jako 

obousměrná s návrhovou rychlostí 25 km/hod. Šířka cyklostezky se bude pohybovat od 4,0 m 

do 5,0 m. Její celková délka bude činit přibliţně 1824,42 m. Stezka bude rozdělena do 3 

úseků a to s názvy větví A aţ C. Větev A bude začínat napojením na stávající cyklostezku u 

zmíněné chatové oblasti a dále bude pokračovat v místě stávající polní cesty podél vodního 

toku Bečva. Celková délka bude činit přibliţně 734 m. Větev B se napojí na větev A, jeţ bude 

dále vedena stávajícími poli aţ k místním rybníkům, kde se úsek připojí na větev C. Celková 

délka úseku bude činit 901 m. Větev C začne napojením na větev B a bude vedena v místech 

stávající polní cesty podél rybníku, aţ ke stávající cyklostezce, kde je úsek ukončen 

napojením na tuto část cyklostezky. Celková délka úseku činí 187,70 m. Součástí bude i 

vybudování odvodnění a odpočívadla. Odpočívadlo bude umístěno na konci větve B.
 96

    

Cílem projektu je vybudovat další část Cyklostezky Bečva, kterou budou moci vyuţívat 

cyklisté. Snahou je také přesun a rozvoj bezmotorové dopravy na nový úsek vybudované 

cyklistické komunikace. Dalším cílem je sníţení počtu dopravních nehod, dostupnost mezi 

obcemi a zlepšení ţivotního prostředí v této lokalitě. 

4.10.2  Finanční předpoklad projektu 

Projekt Cyklostezka Bečva – Hranice III. Etapa bude stejně jako jiné podobné projekty 

financován v převáţné většině s pomocí dotací z EU. Maximální moţný podíl z celkových 

způsobilých výdajů na financování projektu je 85 %. Město Hranice se bude podílet 

příspěvkem 15% z celkových předpokládaných nákladů na stavbu. V následující tabulce si 

můţeme ukázat konkrétní finanční částky schválené projektu.
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96  MĚSTO HRANICE: Město Hranice [online]. [31. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-

podnikatele/projekty-mesta/projekty-v-realizaci-podnik/cb.html 
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Tabulka 4.4: Předpokládané náklady na projekt Hranice – Cyklostezka Bečva III. etapa 

Dotace na projekt pomocí Částka (v Kč) podíl (v %) 

 Příspěvek města Hranice 1 798 800 Kč 15 % 

 Dotace z ROP Střední Morava 10 193 200 Kč 85 % 

 CELKEM  11 992 000 Kč 100 % 

Zdroj:MĚSTO-HRANICE.cz 

Jednotlivé částky se mohou změnit, především pokud by se porušily postupy prací dle 

projektové dokumentace.  

4.10.3  Přínos projektu 

Tento plánovaný úsek by v budoucnu mohl přinést pro mikroregion Hranicko významnou 

trasu pro bezmotorovou dopravu, která by znamenala rozvoj cykloturistiky a cestovního ruchu 

v tomto kraji. Jednotlivé trasy cyklostezek a cyklotras by se propojili a bylo by moţné dojet 

od Hranic aţ k povodí Moravy, poněvadţ by vybodování přineslo napojení na celostátní sít 

cyklostezek.  
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5 Závěr 

V této bakalářské práci bylo cílem zjistit, zda výstavba nového úseku Cyklostezky Bečvy 

mezi Hustopečemi nad Bečvou a Špičkami přispěla k rozvoji Mikroregionu Hranicko. 

Nově zbudovaný úsek přinesl různá úskalí. Problémem se ukázal nejen způsob financování, 

ale i výhrady místních obyvatel, kteří si nepřáli, aby zde byl tento úsek cyklostezky 

vybudován. Ţádné oficiální stíţnosti však nakonec nebyly podány a tato cyklostezka byla 

během roku vybudována. U financování projektu bylo zjištěno, ţe v případě odmítnutí 

Olomouckého kraje s jeho příspěvkovou pomocí, úsek by se ani nezačal budovat. Přestoţe EU 

přispívá u těchto projektů aţ v maximální výši 85 % výdajů, i přesto by zbylé dofinancování 

bylo pro tak malé obce likvidační. 

Díky nové části cyklostezky se podařilo přesměrovat cyklisty, kteří směřovali z Hranic či 

Valašského Meziříčí ze silnice I/35 na cyklostezku a tím tak zabránit případným nehodám na 

velmi frekventované silnici. Více neţ 88 % dotazovaných povaţuje jízdu na této cyklostezce 

za bezpečnou. Největší ekonomickou příleţitost pro rozvoj mají především obce Milotice nad 

Bečvou a Hustopeče nad Bečvou, přes které vede převáţná část tohoto úseku. Především 

turistické středisko Štěrkopísky a zámeček v Hustopečích, jeţ se vyskytují v těsné blízkosti, 

mohou nalákat turisty na jednodenní či vícedenní návštěvy a navíc zde mohou podnikat výlety 

do blízkého turisticky velmi atraktivního prostředí. Záleţí pouze na obcích, zda tuto moţnost 

vyuţijí. Méně to jiţ znamená pro obec Špičky, přes které sice vede katastrálně cyklostezka, 

ale celkově asi 2 km od zastavěné části obce.  

Pomocí dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe nejčastější dopravní prostředek, jenţ 

respondenti pouţívají je jízdní kolo a in-line brusle. Potvrdilo se, ţe lidé ve svém okolí sledují 

výstavby cyklostezek a přijímají to s pozitivním ohlasem. Úsek mezi Hustopečemi a Špičkami 

vyuţilo však pouze 62 % procent dotazovaných, coţ není úplně vysoké procento. Je to 

způsobeno tím, ţe cyklostezka je necelý rok vybudovaná a zatím si ji cyklističtí příznivci 

nestihli tak zaţít, jako jiné úseky. Cyklostezka je dostatečně publicitně propagovaná, ať jiţ 

přímo Mikroregionem Hranicko či na internetových stránkách Cyklostezky Bečvy. 

Samozřejmě je i důleţitá zpětná vazba od přímých uţivatelů cyklostezky, kteří mohou tento 

úsek doporučit dalším moţným cykloturistům a tím tento úsek ještě více zviditelnit. 

Dále pak bylo zjištěno, ţe největším nedostatkem dle uţivatelů je především malé mnoţství 

občerstvovacích míst. V menší míře to pak byly výtky k dopravnímu značení cyklostezky či 

více míst pro odpočinek. Naopak prakticky opomenuta byla údrţba vozovky a propagace 
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úseku, na které upozornilo jen zanedbatelné procento respondentů. Doporučil bych případné 

dobudování stánků s občerstvením v okolí cyklostezky, tak jak je to viděno na úsecích 

z Valašského Meziříčí do Velkých Karlovic či do Roţnova pod Radhoštěm, kde jich je moţné 

vyuţít hned několik.  

Celkově je nový úsek výhodný pro celý mikroregion, poněvadţ v sobě skrývá velký 

cykloturistický potenciál s moţnostmi navštívit v okolí mnoho turistických cílů. Výstavba 

přispěla a splnila účel a to rozvoj Mikroregionu Hranicko a okolních obcí. 

Budoucí projekt, který připravilo město Hranice mezi Týnem nad Bečvou a Slavíčem bude 

pro mikroregion také velmi přínosný, poněvadţ se propojí s úseky cyklostezky, jeţ vedou od 

povodí Moravy, a dá se říct, ţe bude v roce 2015 moţné plynule projet na cyklistickém kole 

po jednotlivých částech cyklostezek a cyklotras od Velkých Karlovic či Horní Bečvy aţ 

k povodí Moravy. To by mohlo nalákat v dalších letech další návštěvníky mikroregionu a 

přispět k rozvoji cykloturistiky. 
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