
Podpora cyklistiky Zlínský kraj 

Zlínský kraj programově podporuje rozvoj cyklistiky od roku 2021 v rámci Programu na podporu obnovy 
venkova je připraven dotační titul 5 Projekty na podporu cyklistiky. 
Podporované aktivity:  

1. zpracování projektové dokumentace na výstavbu dálkových a regionálně významných 
cyklistických stezek, 

2. spolufinancování výstavby dálkových a regionálně významných cyklistických stezek.  
 
Základní podmínky: 

• Budování cyklostezek  (ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., místní komunikací IV. třídy, ze které je 
vyloučen provoz silničních motorových vozidel a která svými parametry splňuje požadavky pro 
cyklistické stezky uvedené v ČSN 73 6110 a v Technických podmínkách 179 „Navrhování 
komunikací pro cyklisty“ a je značena ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dopravním 
značením C8a a C8b – cyklistická stezka, C9a a C9b – stezka pro chodce a cyklisty se 
společným provozem nebo C10a a C10b – stezka pro chodce a cyklisty s odděleným 
provozem.) 

• Cyklostezky musí být v souladu se sítí dálkových a regionálně významných cyklistických tras 
Zlínského kraje 

• V případě spolufinancování výstavby cyklostezek je podmínkou zajištění financování výstavby 
cyklostezky z národních či evropských fondů. 

• Způsobilí žadatelé jsou obce a svazky obcí na území Zlínského kraje. 
 
Rok 2021 - Program na podporu obnovy venkova, dotační titul 5 Projekty na podporu cyklistiky 

Finanční alokace: 13.000.000 Kč 
Skutečné čerpání:  opatření 5.1 (projektové dokumentace – 5 projektů) 2.642.000 Kč 
   Opatření 5.2 (spolufinancování výstavby – 4 projekty) 5.021.000 Kč 

Celkem 7.663.000 Kč 
 
Rok 2022 - Program na podporu obnovy venkova, dotační titul 5 Projekty na podporu cyklistiky 

Finanční alokace: 25.000.000 Kč 
Skutečné čerpání:  opatření 5.1 (projektové dokumentace – 3 projekty) 880.000 Kč 
   Opatření 5.2 (spolufinancování výstavby – 5 projektů) 24.118.000 Kč 

Celkem 24.998.000 Kč 

 
Rok 2022 – individuální dotace  
Město Slavičín – Zlínský kraj poskytl dotaci ve výši 592.000 Kč na realizaci úseku Slavičín Hrádek – 
Šanov (součást dálkové cyklotrasy D4 definované Zlínským krajem). Jedná se o úsek cyklotrasy, která 
bude označena značkou B11. 
K financování těchto úseků upozorňuji, že tento projekt získal podporu z OP Interreg SR –ČR. 
 
Celková cena projektu: 11.870.000,- Kč 
Dotace Interreg: 10.658.000,- Kč 
Dotace ZK: 592.000,- Kč 
Termín realizace: 1.3.2022 – 31.12.2022 
 
Mapový podklad k tomuto projektu je na následující straně. 
 
 
Podrobnější informace k Programu podpory venkova - dotační titul 5 Projekty na podporu cyklistiky jsou 
uvedeny na následujících stranách. 
 
 
 
 
 
 



 
  



Rok 2021 
Program na podporu obnovy venkova - Dotační titul 5: Projekty na podporu cyklistiky 

opatření 5.1: Zpracování projektové dokumentace na výstavbu dálkových a regionálně 
významných cyklistických stezek 

zhotovení projektové dokumentace stavby cyklistické stezky na území Zlínského kraje (dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. ve znění pozdějších předpisů a 
Technických podmínek 179 Ministerstva dopravy – Navrhování komunikací pro cyklisty). 
 
Nezbytné podmínky realizace projektů  
Pořízení projektové dokumentace na výstavbu cyklistických stezek, které jsou zařazeny do sítě 
dálkových a regionálně významných tras Zlínského kraje v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistiky na 
území Zlínského kraje. V rámci jedné Žádosti je možné žádat zároveň na více stupňů projektové 
dokumentace stavby. 

 

opatření 5.2: Spolufinancování výstavby dálkových a regionálně významných cyklistických 
stezek  

spolufinancování výstavby cyklistických stezek na území Zlínského kraje, jejichž realizace je podpořena 
z národních či evropských dotačních zdrojů, a to způsobilých výdajů takto podpořených projektů. 

Nezbytné podmínky realizace projektů  
Výstavba cyklistických stezek, které jsou zařazeny do sítě dálkových a regionálně významných tras 
Zlínského kraje v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje a jejichž realizace je 
podpořena z národních či evropských dotačních zdrojů. Dotace Zlínského kraje se vztahuje výhradně 
k výdajům, které byly definovány jako způsobilé v rámci podpory realizace těchto projektů z národních 
či evropských dotačních zdrojů 
 
Cyklistická stezka je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., místní komunikací IV. třídy, ze které je vyloučen provoz 
silničních motorových vozidel a která svými parametry splňuje požadavky pro cyklistické stezky uvedené 
v ČSN 73 6110 a v Technických podmínkách 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“ a je značena ve 
smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, dopravním značením C8a a C8b – cyklistická stezka, C9a a C9b – stezka 
pro chodce a cyklisty se společným provozem nebo C10a a C10b – stezka pro chodce a cyklisty s 
odděleným provozem. 
 

Finanční alokace: 13.000.000 Kč 
Skutečné čerpání:  opatření 5.1 (projektové dokumentace – 5 projektů) 2.642.000 Kč 
   Opatření 5.2 (spolufinancování výstavby – 4 projekty) 5.021.000 Kč 

Celkem 7.663.000 Kč 
 

Maximální míra podpory opatření 5.1:  

• svazky obcí a obce do 5000 obyvatel - max. 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu 

• obce od 5001 obyvatel činí 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu  

 

Maximální míra podpory opatření 5.2:  
• svazky obcí a obce do 5000 obyvatel - 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu  

• obce od 5001 obyvatel -  5 % z celkových způsobilých výdajů projektu projektu  

 
 
 
 
 
 



Rok 2022 
Program na podporu obnovy venkova - Dotační titul 5: Projekty na podporu cyklistiky 

 
opatření 5.1: Zpracování projektové dokumentace na výstavbu dálkových a regionálně 
významných cyklistických stezek 
 
zhotovení projektové dokumentace stavby cyklistické stezky na území Zlínského kraje (dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a 
Technických podmínek 179 Ministerstva dopravy – Navrhování komunikací pro cyklisty). 
 
Nezbytné podmínky realizace projektů 
Pořízení projektové dokumentace na výstavbu cyklistických stezek, které jsou zařazeny do sítě 
dálkových a regionálně významných tras Zlínského kraje v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistiky na 
území Zlínského kraje. V rámci jedné Žádosti je možné žádat zároveň na více stupňů 
projektové dokumentace stavby. 
 
opatření 5.2: Spolufinancování výstavby dálkových a regionálně významných 
cyklistických stezek 
 
spolufinancování výstavby cyklistických stezek na území Zlínského kraje, jejichž realizace je podpořena 
z národních či evropských dotačních zdrojů, a to způsobilých výdajů takto podpořených projektů. 
 
Nezbytné podmínky realizace projektů 

Výstavba cyklistických stezek, které jsou zařazeny do sítě dálkových a regionálně významných tras 
Zlínského kraje v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje a jejichž realizace je podpořena 
z národních či evropských dotačních zdrojů. Dotace Zlínského kraje se vztahuje výhradně k výdajům, které byly 
definovány jako způsobilé v rámci podpory realizace těchto projektů z národních či evropských dotačních zdrojů. 
 
Cyklistická stezka je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., místní komunikací IV. třídy, ze které je vyloučen provoz 
silničních motorových vozidel a která svými parametry splňuje požadavky pro cyklistické stezky uvedené 
v ČSN 73 6110 a v Technických podmínkách 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“ a je značena ve 
smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, dopravním značením C8a a C8b – cyklistická stezka, C9a a C9b – stezka 
pro chodce a cyklisty se společným provozem nebo C10a a C10b – stezka pro chodce a cyklisty s 
odděleným provozem. 
 

Finanční alokace: 25.000.000 Kč 
Skutečné čerpání:  opatření 5.1 (projektové dokumentace – 3 projekty) 880.000 Kč 
   Opatření 5.2 (spolufinancování výstavby – 5 projektů) 24.118.000 Kč 

Celkem 24.998.000 Kč 
 
Maximální míra podpory opatření 5.1:  

• svazky obcí a obce do 5000 obyvatel - max. 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu 

• obce od 5001 obyvatel činí 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu  

 

Maximální míra podpory opatření 5.2:  
• svazky obcí a obce do 5000 obyvatel - 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu  

• obce od 5001 obyvatel -  5 % z celkových způsobilých výdajů projektu 

 


