
 
 

 

Zpracováno v rámci projektu: Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko,  

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014757 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Operační program Zaměstnanost 

 

  

   

 

  

Strategie rozvoje cyklostezek a 

cyklotras obce Blatnice pod Svatým 

Antonínkem 



Strategie rozvoje cyklostezek a cyklotras Blatnice pod Svatým Antonínkem 
 

Stránka 1 z 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Strategie rozvoje cyklostezek a cyklotras Blatnice pod Svatým Antonínkem 
 

Stránka 2 z 22 

Obsah 
1 Úvod ................................................................................................................................................ 3 

2 Výsledky zpracované analýzy území ................................................................................................ 4 

2.1 Vymezení území ...................................................................................................................... 4 

2.2 Vyhodnocení základní dopravní infrastruktury v území .......................................................... 4 

2.2.1 Silniční síť v území ........................................................................................................... 4 

2.2.2 Železniční síť v území ....................................................................................................... 5 

2.3 Cyklistická infrastruktura v území ........................................................................................... 6 

2.3.1 Základní infrastruktura .................................................................................................... 6 

2.3.2 Doplňková infrastruktura v území ................................................................................... 6 

2.3.3 Zajímavosti a turistické atraktivity v území ..................................................................... 8 

2.3.4 Značení cyklostezek a cyklotras v území ......................................................................... 9 

3 Souhrnné hodnocení výchozího stavu .......................................................................................... 11 

4 Navrhovaná opatření ..................................................................................................................... 15 

4.1 Priorita A: Dobudování základní infrastruktury v území ....................................................... 16 

4.1.1 Opatření A.1. Dobudování páteřního propojení Veselí nad Moravou – Blatnice pod 

Svatým Antonínkem ...................................................................................................................... 16 

4.1.2 Opatření A.2. Dobudování páteřního propojení mezi Uherským Ostrohem a Blatnicí pod 

Svatým Antonínkem ...................................................................................................................... 16 

4.1.3 Opatření A.3. Dobudování cyklostezky Blatnice pod Svatým Antonínkem – Blatnička 17 

4.1.4 Opatření A.4. Dobudování vedlejších tras Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka . 17 

4.2 Priorita B: Dobudování a rozvoj doprovodné infrastruktury v území ................................... 18 

4.2.1 Opatření B.1. Dobudování prvků doprovodné infrastruktury v podobě kolostavů či 

informačních tabulí ....................................................................................................................... 18 

4.3 Priorita C: Značení a propagace cyklostezek a cyklotras v území .......................................... 19 

4.3.1 Opatření C.1. Sjednocení a zpřehlednění cykloznačení v území ................................... 19 

4.3.2 Opatření C.2. Propagace cyklostezek a cyklotras .......................................................... 19 

5 Systém řízení a implementace strategie ....................................................................................... 21 

6 Přílohy ............................................................................................................................................ 22 

 



Strategie rozvoje cyklostezek a cyklotras Blatnice pod Svatým Antonínkem 
 

Stránka 3 z 22 

1 Úvod 

Cílem zpracované analýzy je popsat a vyhodnotit stávající stav rozvoje cyklistické infrastruktury na 

území obce Blatnice pod Svatým Antonínkem a jejím blízkém okolí vymezeném územím správních 

obvodů obcí: 

- Veselí nad Moravou 

- Kozojídky 

- Hroznová Lhota 

- Lipov 

- Louka 

- Blatnička 

- Hluk 

- Ostrožská Lhota 

- Uherský Ostroh 

Zpracovaná analýza slouží jako základ pro návrh možného rozvoje cykloinfrastruktury v řešeném území 

v návaznosti na sousední oblasti. Přímou návaznou částí, která ze zpracované analýzy vychází je 

následně návrhová část, která obsahuje popis navrhovaných opatření ke zlepšení situace v území, 

odstranění hlavních problémových míst a rozvoj sítě cyklostezek a cyklotras v území. Dokument je 

proto rozdělen na dvě relativně samostatné části: analytickou a návrhovou, doplněné o mapové 

výstupy zpracované s využitím GIS. Analytická část dokumentu zahrnuje vedle stručného obecného 

popisu cyklistické dopravy zejména popis a vyhodnocení stávající situace v obci a jejím okolí. V rámci 

návrhové části dokumentu jsou navrženy jednak dílčí úpravy a změny stávající sítě cyklistických 

značených tras, jednak také obecná opatření spočívající v doplnění doplňkové infrastruktury a 

koordinované propagace cyklotras v území. 

Dokument je chápán jako otevřený materiál, který bude pružně reagovat na vývoj situace v budoucích 

letech, bude průběžně aktualizován a doplňován tak, aby reflektoval jak změny situace ve městě, tak 

případné změny vnějších podmínek včetně podmínek pro možnosti získávání externího financování 

z fondů EU či národních prostředků.  

Zpracovatelem dokumentu je společnost Cassia Development & Consulting s.r.o. 

Tabulka 1 – Úvodní informace o zpracovateli 

Název zpracovatele (obchodní jméno): Cassia Development & Consulting s.r.o. 

Kontaktní adresa (kancelář):  Dr. Tůmy 1601/5, 370 01 České Budějovice 

IČ / DIČ: 28093941 / CZ28093941 

Základní kontaktní údaje: www.cassia.cz, info@cassia.cz 

Datum zpracování dokumentu: 15. 07. 2022 

 

http://www.cassia.cz/
mailto:info@cassia.cz
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2 Výsledky zpracované analýzy území 

2.1 Vymezení území 

Řešené území bylo pro účely zpracované analýzy vymezeno obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem a 

sousedními obcemi, které navazují na území obce. Znázornění dotčeného území je patrné 

z následujícího mapového přehledu. 

Obrázek 1 – Znázornění řešeného území 

 

 

2.2 Vyhodnocení základní dopravní infrastruktury v území 

2.2.1 Silniční síť v území 

Územím města prochází dvě komunikace I. třídy, které tvoří základní silniční síť území. Jedná se o 

následující komunikace: 

- Silnice I/ 71 Uherský Ostroh – Velká nad Veličkou 

- silnice I/ 54 Slavkov i Brna – Květná (státní hranice SK) 

V obou případech se jedná o frekventované komunikace, které tvoří hlavní napojení města na Uherský 

Ostroh a Veselí nad Moravou a slouží jak pro tranzitní dopravu územím, tak pro dojížďku obyvatel za 

prací. Díky vytíženosti jsou obě komunikace pro cyklisty velmi nebezpečné a pro pohyb cyklistů 

v podstatě nepoužitelné. 
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Hlavní problémem je v tomto ohledu zejména úsek komunikace I/ 54 Blatnice pod sv. Antonínkem – 

Veselí nad Moravou, která slouží jako hlavní komunikace pro dojížďku za prací. 

Kromě výše uvedených hlavních komunikací, se v území nachází ještě komunikace Blatnice pod sv. 

Antonínkem – Ostrožská Lhota, která sice neslouží jako hlavní páteřní trasa, jedná se však o příjezdovou 

komunikaci k turistické atraktivitě sv. Antonínka a zejména v letní sezoně se tak rovněž jedná o hodně 

frekventovanou komunikaci. 

Na území obce se dále nachází několik místních účelových komunikací a polních a lesních cest 

využitelných zejména pro vedení rekreačních cyklotras. 

Obec v současné době nemá zpracovaný finální návrh pozemkových úprav a není tak dosud zřejmé, jak 

bude vypadat výsledná síť polních cest na území obce. Z tohoto důvodu byly dále uvedené návrhy na 

vedení nových tras navrhovány tak, aby jejich vedení bylo co nejpřirozenější a nejvhodnější z hlediska 

terénních dispozic s tím, že takto navržené vedení tras by následně mohlo být podkladem pro případné 

pozemkové úpravy a vznik nových polních cest. 

 

2.2.1.1 Doprava v klidu – parkovací plochy 

Pro cyklistickou dopravu a zejména její turisticko-rekreační formy je kromě komunikací důležitá 

existence kvalitního napojení motorové dopravy na síť značených cyklistických stezek a tras, neboť 

značná část návštěvníků konkrétní turistické destinace využívá k příjezdu vlastní osobní automobil. 

Vhodné napojení parkovacích ploch na cyklistickou síť, bez zásadnějších střetů s ostatní motorovou 

dopravou, je tudíž podmínkou zejména pro zajištění adekvátní bezpečnosti a komfortu účastníků 

cykloturistiky. To platí zejména v případě segmentu rodin s dětmi. 

S ohledem na charakter obce je převážná část parkovacích ploch situována v centru. Mimo centrum 

obce se prakticky žádné parkovací plochy nenachází. Jediné kapacitní parkoviště se nachází u poutního 

areálu sv. Antonínka. Díky lokalizaci tohoto parkoviště se však nedá uvažovat o jeho využití jako 

výchozího parkoviště pro výlety do okolí. Přestože tak v území není žádné kapacitní parkoviště, které 

by mohlo sloužit jako výchozí bod pro návštěvníky regionu, lze s ohledem na předpokládané intenzity 

pohybu cykloturistů v území považovat stávající parkovací stání za dostatečná. 

 

2.2.2 Železniční síť v území 

Územím obce prochází železniční trať č. 343 z Veselí nad Moravou do Velké nad Veličkou, která dále 

pokračuje na hraniční přechod Vrbovce a dále pokračuje do obce Brestovec a Myjava (SK). V blízkosti 

obce se nachází vlaková zastávka, která však v současné době není napojena na žádnou cyklotrasu 

v území. Zastávka je navíc mimo docházkovou vzdálenost od centra obce a v současné době není 

prakticky dostupná pro pěší obyvatele obce. 

Dotčená trať je lokálního charakteru a nelze s ní uvažovat jako se zásadním prvkem dopravní 

infrastruktury. Přesto by bylo vhodné zvážit její zohlednění v rámci navrhovaných úprav sítě 

cyklostezek a cyklotras. 
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2.3 Cyklistická infrastruktura v území 

2.3.1 Základní infrastruktura 

Obcí v současnosti prochází pouze jedna cyklotrasa, a to trasa Strážnická1. Trasa začíná ve Veselí nad 

Moravou a vede několika směry, z nichž jeden směřuje přes Kozojídky, Lipov, Louku a Blatničku do 

Blatnice pod Svatým Antonínkem a dále do Ostrožské Lhoty, kde tato větev končí napojením na stezku 

Uherskohradišťskou. 

Po hranici území obce pak vede cyklotrasa K Radošovu s rozhlednou, která však v současné době obec 

míjí a představuje tak výletní okruh spíše pro návštěvníky Veselí nad Moravou, kde začíná a končí. 

V území se v současné době nachází dvě cyklostezky, a to cyklostezka mezi Veselím nad Moravou a 

obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem, která však končí na hranici katastru města Veselí nad Moravou. 

Druhou cyklostezkou je pak částečná cyklostezka mezi obcí a Blatničkou, podél komunikace I/54. Ani 

tato cyklostezka však není kompletní a jedná se v tuto chvíli o dílčí úseky, které je potřeba dobudovat 

do ucelené stezky. Znázornění vedení jednotlivých tras v území je uvedeno v následujícím obrázku. 

Obrázek 2 – znázornění sítě stávajících cyklotras a cyklostezek v území 

 

2.3.2 Doplňková infrastruktura v území 

Všechny stávající cyklotrasy v území jsou doplněny o síť odpočívadel. Vybraná odpočívadla jsou navíc 

doplněna o informační tabule o místních zajímavostech a jednoduché kolostavy. Mimo tato 

 
1 Moravské vinařské stezky – Straznicka-vinarska-stezka 

https://www.vinarske.stezky.cz/vylet/Straznicka-vinarska-stezka
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odpočívadla je rozmístění kolostavů spíše nahodilé a odpovídá významu cyklodopravy v obci a jejím 

okolí. 

V obci se v současné době nenachází infocentrum, obec využívá infocentra ve Veselí nad Lužnicí. Na 

území obce je několik stravovacích a ubytovacích zařízení a dalších zařízení cestovního ruchu, která 

doplňují nabídku pro cyklisty. 

Obrázek 3 – doplňková cykloinfrastruktura v území 

 

 

Samostatnou kategorií doplňkové infrastruktury jsou zařízení zaregistrovaná v systému Cyklisté vítáni2. 

Přestože je v obci relativně velký počet ubytovacích a stravovacích zařízení, ani jedno z uvedených 

zařízení není v daném systému registrováno.  

Tento fakt může být způsoben několika faktory, od nízkého zájmu podnikatelů až po nedostatečnou 

informovanost o možnosti se v systému registrovat. Většina ubytovacích zařízení v obci se aktuálně 

profiluje jako ubytovací zařízení nabízející pobyty spojené s návštěvou vinných sklípků v obci. Značka 

cyklisté vítáni navíc není v posledních letech systematicky propagována a zapojení do systému tak 

svědčí spíše o zájmu daného podnikatele/zařízení profilovat se cíleně jako zařízení vhodné pro cyklisty 

než o obecném nezájmu o klienty z řad cykloturistů.  

Přehled zařízení, která jsou zaregistrována v systému Cyklisté vítáni obsahuje následující obrázek. Jak 

je ze zákresu zřejmé, v systému jsou zaregistrovaná pouze dvě ubytovací zařízení v obci Blatnička. 

 
2 Poznávejte krásy naší země ze sedla kola – Cyklisté vítáni (cyklistevitani.cz) 

https://www.cyklistevitani.cz/
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Většina ostatních zaregistrovaných zařízení je pak koncentrována do území podél Baťova kanálu, které 

představuje páteřní území pro rozvoj cestovního ruchu v území. 

Obrázek 4 – doplňková cykloinfrastruktura v území – cyklisté vítáni 

 

 

2.3.3 Zajímavosti a turistické atraktivity v území 

Řešené území patří mezi známé vinařské oblasti což činí území velmi atraktivní. Přímo v obci Blatnice 

pod Svatým Antonínkem unikátní vinařská ulička, která je památkovou rezervací. 

Kromě vinařské uličky se v obci nachází obecní muzeum a nespočet vinných sklípků. V těsné blízkosti 
obce se pak nachází poutní místo Sv. Antonínek, které je hojně navštěvované a představuje jeden h 
hlavních turistických cílů v území. 

Jak je patrné z dále uvedeného zákresu nejvýznamnějších atraktivit v území, všechny atraktivity v území 
jsou dostupné prostřednictvím stávající sítě cyklotras. Za problematické lze považovat napojení 
poutního místa Sv. Antonínek, kde dotčená cyklotrasa vede po frekventované úzké komunikaci a 
zejména v turistické sezoně je zde souběžný pohyb aut a cyklistů nebezpečný. 
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Obrázek 5 – atraktivity cestovního ruchu v území 

 

 

2.3.4 Značení cyklostezek a cyklotras v území 

Oficiální značení tras, a to jak cyklistických / cykloturistických, tak pěších, hipoturistických či lyžařských, 

je v gesci Klubu českých turistů (KČT). KČT je z pověření MD ČR a MV ČR garantem jednotného značení 

cyklistických tras, které eviduje a všem novým trasám přiděluje evidenční čísla z celostátního registru 

a udržuje značení v terénu. 

Dle metodiky Klubu českých turistů jsou cyklistické trasy děleny na cyklotrasy a cykloturistické trasy. 

Všechny prvky cyklistického značení mají žlutou podkladovou barvu. 

Cyklotrasy jsou ty, které vedou po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích. Jejich značení 

je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Používají se tři základní cykloznačky: Návěst 

před křižovatkou, Směrová tabule a Směrová tabulka. Na všech značkách je umístěn symbol kola, číslo 

dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umisťují se stejně 

jako dopravní značky před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy. 
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Obrázek 6 – Ukázky značení cyklotras 

  

IS 20 
Návěst před křižovatkou 

IS 19d 
Směrová tabule (s dvěma cíli) 

   

IS 21a 
Směrová tabulka (přímo) 

IS 21b 
Směrová tabulka (vlevo) 

IS 21c 
Směrová tabulka (vpravo) 

Zdroj: Klub českých turistů, www.kct.cz 

 

S ohledem na skutečnost, že se na území nachází kromě trasy KČT i zmíněné vinařské stezky, udržuje 

část značení Partnerství, o.p.s., která je autorem a nositelem projektu vinařských stezek. Ta používá 

pro značení vinařských stezek upravené značení, které vychází z výše uvedeného cykloznačení, namísto 

čísla trasy je však na informační tabulce umístěno logo dané stezky. V území se tak objevuje kromě 

výše uvedeného i následující značení3. 

Obrázek 7 – Ukázky značení vinařských stezek 

 

  

 

 
3 Moravské vinařské stezky – mapa stezek 

http://www.kct.cz/
https://www.vinarske.stezky.cz/mapa-stezek
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3 Souhrnné hodnocení výchozího stavu 

Pokrytí území a chybějící propojení 

Jak je ze zpracovaného přehledu a výše uvedeného popisu stávajících tras patrné, v území chybí 

některá dílčí propojení, která by umožnila lepší využití stávající sítě, zejména pak možnost snadnějšího 

vytváření okruhů a pohybu po síti cyklotras bez nutnosti dlouhých objížděk.  

Nejdůležitější páteřní propojení, které v území chybí je spojení Blatnice pod sv. Antonínkem s městem 

Veselí nad Lužnicí. Přestože z Veselí nad Lužnicí vede podél komunikace I/54 cyklostezka, tato stezka 

končí na hranici katastru a dále nepokračuje. 

Druhým významným propojením je pak propojení na Uherský Ostroh. V tomto případě není uvažováno 

o vybudování cyklostezky podél komunikace I/ 71, ale o využití stávající polní cesty navazující na 

zmíněnou vinařskou uličku, která by v případě jejího prodloužení mohla vyústit u tzv. obory kde by se 

mohla napojit na cyklostezku Ostrožská Lhota – Hluk po které vede trasa KČT 5048 a Uherskohradišťská 

vinařská stezka. 

Kromě zmíněných dílčích propojení lze za nedostatečné napojení označit i napojení území ve směru na 

obec Lhota a Lipov a návazné napojení na páteřní trasu KČT 46 vedoucí lokalitou Bílé Karpaty. 

Jednotlivá chybějící napojení jsou znázorněna v následujícím obrázku obsahujícím návrhy na doplnění 

sítě cyklostezek a cyklotras v území. 

Obrázek 8 – Znázornění hlavních chybějících propojení v území 
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Vybavení území doplňkovou infrastrukturou 

Návazným dílčím problémem, který byl v rámci analýzy stávající situace v území identifikován je 

rozmístění infrastruktury v podobě kolostavů. V současné době je v území poměrně hustá síť 

odpočívadel podél jednotlivých cyklotras. Ne všechny odpočívky jsou však doplněny o kolostavy. Bylo 

by proto vhodné, doplnit síť odpočívek o kolostavy, případně doplnit rozmístění kolostavů ve městě 

v lokalitách, které jsou navštěvované cyklisty jako je muzeum obce, centrum, obchody apod.  

Přestože se nejedná o problém, který by komplikoval využití stávající sítě cyklotras, bylo by vhodné 

zvážit doplnění i další podpůrné infrastruktury, jako jsou informační tabule s cyklomapou. Přestože se 

velká část cyklistů v současné době orientuje zejména pomocí mobilních telefonů a různých 

elektronických navigací, stále platí, že pro upoutání pozornosti a zlepšení informovanosti návštěvníků 

je vhodné alespoň na klíčové křižovatky v území rozmístit informační tabule s cyklo mapou, která může 

obsahovat upozornění na zajímavosti v území případně výletní okruhy, které mohou cyklisté v území 

absolvovat. Pro inspiraci uvádíme příklad možného vzhledu podobných informačních tabulí, které lze 

pro využít. 

Obrázek 9 – Příklad možného vzhledu informačních tabulí 

  

 

Fenoménem moderní doby je využití elektrokol. V celém území není umístěna žádná veřejná dobíjecí 

stanice pro elektrokola. Přestože se nejedná o nezbytnou infrastrukturu, lze v rámci propagace území 

a rozšíření nabídky uvažovat o vybudování sítě podobných zařízení. Umístění stanice však není potřeba 

lokalizovat do každé obce. Bylo by proto vhodné dohodnou se v rámci mikroregionu na umístění 

několika stanic na vybraných místech v území. Jedná se spíše o symbolické gesto, které upozorní 

uživatele na podporu cyklistiky v území, dá se však využít při propagaci a lákání turistů do území.  

Značení a propagace 

Třetím navazujícím problémem je otázka značení cyklotras v území a jejich propagace. V rámci 

mapování tras v území bylo zjištěno několik nejasností ve vedení stávajících tras a odlišností mezi 

publikovanými informacemi dostupnými na internetu. 

Jedná se konkrétně o vedení tzv. Strážnické stezky, která je dle některých popisů vedena přes obec 

Blatnička a Boršice u Blatnice (viz. např. Kolem Ostrožska – Mikroregion Ostrožsko-Veselsko (ostrozsko-

veselsko.cz)), v terénu však značení chybí a dle popisu na webu Vinařských stezke (Moravské vinařské 

http://www.ostrozsko-veselsko.cz/mikroregion/letni-aktivity/na-kole-i-pesky/kolem-ostrozska-2/
http://www.ostrozsko-veselsko.cz/mikroregion/letni-aktivity/na-kole-i-pesky/kolem-ostrozska-2/
https://www.vinarske.stezky.cz/vylet/Straznicka-vinarska-stezka


Strategie rozvoje cyklostezek a cyklotras Blatnice pod Svatým Antonínkem 
 

Stránka 13 z 22 

stezky – Straznicka-vinarska-stezka) trasa zatáčí již v Blatničce a v území vede jinou cestou. 

V příslušném místě v terénu je pak umístěna značka, která odbočku sice obsahuje, logo strážnické 

stezky je však překreslené, aniž by bylo označeno v alternativním směru – viz. následující obrázek. 

Obrázek 10 – Ukázka nejasného značení v terénu 

 

Značení vinařských stezek v terénu je navíc provedeno dvěma typy značek IS19. V obou případech je 

vyznačení provedeno šipkou doplněnou o logo příslušné vinařské stezky.  

V některých případech je však použité logo velmi malé a při jízdě v terénu velmi špatně viditelné 

(ukázka na fotografii vpravo). Loga se od sebe na první pohled liší pouze barevně což rozlišení ještě více 

komplikuje. V případě druhé varianty (ukázka na fotografii vlevo) je logo výrazně větší, přesto lze logo 

odlišit poměrně obtížně a v křižovatkách, na kterých se potkává více tras je tak orientace složitější. Do 

budoucna by proto bylo vhodné zvážit lepší rozlišení značení jednotlivých tras, ideálně například 

doplněním standardního číselného označení KČT. Značení vinařských stezek by pak bylo na úrovni 

značení okruhů nikoliv na úrovní základního cykloznačení jednotlivých tras. 

https://www.vinarske.stezky.cz/vylet/Straznicka-vinarska-stezka
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Obrázek 11 – Ukázka použitého značení a jeho viditelnosti v terénu 

  

 

Související otázkou je pak propagace jednotlivých tras zejména na internetu. Stávající propagace se 

zaměřuje zejména na vedení jednotlivých vinařských stezek. Pro lepší zacílení by bylo vhodné zvážit 

rozšíření této propagace i například o cílené okruhy zaměřené na konkrétní cílové skupiny, například 

vhodné výlety pro rodiny s dětmi, vhodné výlety pro zdatnější cyklisty nebo vhodné výlety pro 

elektrokola tak, aby případní návštěvníci měli rovnou na výběr podle svých schopností a například délky 

okruhu. 
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4 Navrhovaná opatření 

V kontextu provedené analýzy výchozího stavu a identifikace hlavních problémů a nedostatků v území 

je navrhován následující soubor opatření, která by měla přispět k zlepšení situace a rozvoji cyklostezek 

a cyklotras ve městě. 

PRIORITA A. Dobudování základní infrastruktury v území 

Opatření A.1.  Dobudování páteřního propojení Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým 

Antonínkem 

Opatření A.2.  Dobudování páteřního propojení mezi Uherským Ostrohem a Blatnicí pod 

Svatým Antonínkem 

Opatření A.3.  Dobudování cyklostezky Blatnice pod Svatým Antonínkem - Blatnička 

Opatření A.4.  Dobudování vedlejších tras Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka 

 

PRIORITA B. Dobudování a rozvoj doprovodné infrastruktury v území 

Opatření B.1.  Dobudování prvků doprovodné infrastruktury v podobě kolostavů či 

informačních tabulí 

 

PRIORITA C. Značení a propagace cyklostezek a cyklotras v území 

Opatření C.1  Sjednocení a zpřehlednění cykloznačení v území 

Opatření C.2  Propagace cyklostezek a cyklotras 
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4.1 Priorita A: Dobudování základní infrastruktury v území 

Klíčový prvek sítě cyklostezek a cyklotras představují páteřní trasy, které slouží jako základ sítě 

cyklostezek a cyklotras a vytváří základní trasy v území, na které následně navazují regionální a místní 

trasy a stezky. Tato síť v současné době není kompletní a bylo by vhodné ji doplnit o chybějící páteřní 

propojení. Pro větší možnost pohybu cyklistů v území by navíc bylo vhodné doplnit páteřní trasy o 

několik vedlejších tras, které by doplnili hlavní trasy o další možnosti pro vytváření okruhů a různých 

variant cyklovýletů v území. 

4.1.1 Opatření A.1. Dobudování páteřního propojení Veselí nad Moravou – Blatnice pod 

Svatým Antonínkem 

Popis opatření: Hlavním páteřním napojením, které v území chybí je propojení mezi 
městem Veselí nad Moravou a Blatnicí pod Svatým Antonínkem. Z Veselí 
nad Moravou v současné době vede cyklostezka, která však končí na 
hranici katastru města a dále nepokračuje. Cílem opatření je tak připravit 
a realizovat projekt, který by zajistil napojení obce na tuto cyklostezku a 
tím napojení obce na Veselí nad Moravou jako takové.  

S ohledem na komplikované majetkové poměry v území je optimálním 
řešením provedení komplexních pozemkových úprav v daném území, 
které by zajistily vymezení potřebných nových komunikací, které by 
následně mohly sloužit pro realizaci dané cyklotrasy. 

Návrh možného řešení propojení je řešen variantně. Jako nejvýhodnější se 
přitom jeví varianta vedení trasy podél areálu ČOV a následně 
vybudováním nové komunikace v rámci případných pozemkových úprav, 
která by pokračovala k železniční zastávce a dále k starému železničnímu 
mostu, kde by se trasa napojila na stávající cyklotrasu v území. Varianta 
podél hlavní komunikace s přemostěním v blízkosti stávajícího silničního 
mostu byla vyhodnocena jako neúměrně nákladná, neboť by bylo potřeba 
řešit nejen přemostění železniční tratě, ale též překonání terénního 
rozdílu, který je v této lokalitě poměrně vysoký. 

Zodpovědnost: Blatnice pod Svatým Antonínkem 

Spolupracující 
subjekty: 

Sousední dotčené obce 

Termín realizace: Průběžně 

Odhadované náklady: Jednotky milionů Kč 

 

4.1.2 Opatření A.2. Dobudování páteřního propojení mezi Uherským Ostrohem a Blatnicí 

pod Svatým Antonínkem 

Popis opatření: Druhé páteřní propojení, které je potřeba vybudovat představuje 
propojení mezi Uherským Ostrohem a Blatnicí pod sv. Antonínkem. 
Propojení je navrhováno v podobě cyklotrasy, která by 
navazovala/začínala na konci vinařské uličky v obci a pokračovala dále 
směrem na lokalitu Obora, kde by se napojila na cyklostezku z Otrožské 
Lhoty do Hluku. 
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Cílem opatření je tak dohodnutí spolupráce s městem Uherský Ostroh na 
společné přípravě trasy a její realizaci. 

Zodpovědnost: Blatnice pod Svatým Antonínkem 

Spolupracující 
subjekty: 

Město Uherský Ostroh 

Termín realizace: Průběžně 

Odhadované náklady: Jednotky milionů Kč 

 

4.1.3 Opatření A.3. Dobudování cyklostezky Blatnice pod Svatým Antonínkem – Blatnička 

Popis opatření: 

Třetí páteřní propojení, které je potřeba vybudovat představuje propojení 
mezi Blatničkou a Blatnicí pod sv. Antonínkem. Propojení je navrhováno 
v podobě cyklostezky, která v území již částečně existuje. Zbývá tedy 
realizace chybějících úseků. 

Cílem opatření je tak dohodnutí spolupráce s obcí Blatnička na společné 
přípravě trasy a realizaci zbývajících úseků. 

Zodpovědnost: Blatnice pod Svatým Antonínkem 

Spolupracující 
subjekty: 

Obec Blatnička 

Termín realizace: Průběžně 

Odhadované náklady: Jednotky až nižší desítky milionů Kč 

 

4.1.4 Opatření A.4. Dobudování vedlejších tras Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka 

Popis opatření: Kromě páteřních tras je doporučováno vybudovat jednu vedlejší trasu, 
která by doplnila síť páteřních tras o další možnosti vedení a tím i o 
možnosti výletů a okruhů. 

Jedná se o spojení mezi obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem a obcí 
Louka, kde by se nová tras napojila na stávající Strážnickou trasu a 
umožnila přímější napojení na Lipov a návaznou páteřní trasu 46, která 
vede Bílými Karpaty.  

Napojení je navrhováno řešit vyznačením nové cyklotrasy. V rámci 
zpracovaného návrhu jsou přitom navrhované dvě varianty této trasy. 
První z navrhovaných variant vede z obce kolem vinařských tratí přes vrchy 
Nová a Stará Hora k obci Louka, kde by se tato trasa napojila na Strážnickou 
trasu. Druhá varianta této trasy navazuje na stávající cyklotrasu 
K Radošovu z rozhlednou, ze které odbočuje k lokalitě Prostřední díly, dále 
vede podél železniční tratě až k Lipovu, kde se napojuje na Strážnickou 
cyklotrasu. Obě varianty představují propojení, které by zlepšilo 
dostupnost Strážnické dálkové vinařské stezky a případné napojení na 
páteřní dálkovou trasu 46. 

Zodpovědnost: Blatnice pod Svatým Antonínkem 
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Spolupracující 
subjekty: 

Sousední dotčené obce 

Termín realizace: Průběžně 

Odhadované náklady: Statisíce Kč 

 

4.2 Priorita B: Dobudování a rozvoj doprovodné infrastruktury v území 

Aby bylo území pro cyklisty a cykloturisty dostatečně zajímavé, je potřeba kromě základní 

infrastruktury vybudovat v území i doplňkovou infrastrukturu v podobě kolostavů, odpočívadel, 

informačních tabulí a dalších prvků infrastruktury, které činí území pro návštěvníky atraktivnější a 

zpříjemňují návštěvníkům pohyb a pobyt v území. 

4.2.1 Opatření B.1. Dobudování prvků doprovodné infrastruktury v podobě kolostavů či 

informačních tabulí 

Popis opatření: Na území obce a v jejím okolí je v současné době poměrně hustá síť 
odpočívadel podél jednotlivých cyklotras. Ne všechny odpočívky jsou však 
doplněny o kolostavy. Bylo by proto vhodné, doplnit síť odpočívek o 
kolostavy, případně doplnit rozmístění kolostavů v obci v lokalitách, které 
jsou navštěvované cyklisty jako je muzeum, obchody apod.  

Jako doplňkový prvek by pak bylo vhodné zvážit doplnění i další podpůrné 
infrastruktury, jako jsou informační tabule s cyklomapou. Přestože se velká 
část cyklistů v současné době orientuje zejména pomocí mobilních 
telefonů a různých elektronických navigací, stále platí, že pro upoutání 
pozornosti a zlepšení informovanosti návštěvníků je vhodné alespoň na 
klíčové křižovatky v území rozmístit informační tabule s cyklo mapou, která 
může obsahovat upozornění na zajímavosti v území případně výletní 
okruhy, které mohou cyklisté v území absolvovat. 

Zodpovědnost: Blatnice pod Svatým Antonínkem 

Spolupracující 
subjekty: 

Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, Partnerství o.p.s. 

Termín realizace: Průběžně 

Odhadované náklady: Desítky tisíc Kč 
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4.3 Priorita C: Značení a propagace cyklostezek a cyklotras v území 

Jakkoliv dokonalá síť cyklostezek a cyklotras není plně funkční a nepřináší potřebné benefity v podobě 

rozvoje cestovního ruchu v území, bez kvalitního značení a propagace. V návaznosti na výše uvedená 

opatření zaměřená na budování základní a doplňkové infrastruktury v území je proto potřeba zkvalitnit 

rovněž značení cyklotras v území a jejich propagaci. 

4.3.1 Opatření C.1. Sjednocení a zpřehlednění cykloznačení v území 

Popis opatření: V území v současné době existuje několik druhů značení, v některých 
místech je navíc značení nepřehledné a bylo by vhodné provést jeho revizi, 
sjednocení a případně opravu značení v území tak, aby bylo pro uživatele 
co nejpřehlednější. 

Ke zvážení je otázka doplnění stávajícího značení vinařských stezek o 
číslování, které by usnadnilo přehlednost pohybu po jednotlivých trasách. 
Vlastní značení vinařských stezek by pak složilo spíše jako značení 
„výletních okruhů“ s tím, že základní síť cyklotras by byla značena 
standardním značením KČT a každá trasa v území by tak měla přidělené 
číslo. 

Zodpovědnost: Blatnice pod Svatým Antonínkem 

Spolupracující 
subjekty: 

Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, Partnerství o.p.s. 

Termín realizace: Průběžně 

Odhadované náklady: Desítky tisíc KČ 

 

4.3.2 Opatření C.2. Propagace cyklostezek a cyklotras 

Popis opatření: Aby přinášela síť cyklotras v území dostatečné benefity místním 
podnikatelům je potřeba zajistit její propagaci. Ta má přitom dva cíle, a to 
propagovat síť cyklotras a přitáhnout do území nové návštěvníky a tím 
zvýšit návštěvnost a obložnost místních ubytovacích zařízení, může ale též 
sloužit jako nástroj jak návštěvníky v území více „rozprostřít“ a přilákat je 
na dosud málo vytížená místa, případně ulevit místům, která jsou již 
přetížená. 

V obou případech je vhodným nástrojem vytvoření sítě výletních okruhů a 
jejich následná propagace na internetu případně v podobě jednoduchých 
letáčků dostupných v místních informačních centrech města a sousedních 
obcí. Aktivitu lze efektivně provázat s aktivitou rozmístění informačních 
tabulí s mapou v území, které mohou rovněž upozorňovat na nabídku 
výletních okruhů pro různé cílové skupiny. 

Obecně je propagace v současné době velmi koncentrována do území 
kolem Baťova kanálu. Cílem by proto mělo být nabídnout návštěvníkům 
možnost „odbočit“ z této turisticky exponované oblasti a užít si výlety 
v území, které s Baťovým kanálem těsně sousedí. 

Zodpovědnost: Blatnice pod Svatým Antonínkem 
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Spolupracující 
subjekty: 

Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, Partnerství o.p.s. 

Termín realizace: Průběžně 

Odhadované náklady: Desítky tisíc KČ 
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5 Systém řízení a implementace strategie 

Klíčovým prvkem pro dosažení stanovených cílů Strategie je zajištění realizace jednotlivých navržených 

opatření. Převážná část navrhovaných opatření představuje aktivity, směřující k odstranění 

problémových míst na stávající síti cyklostezek a cyklotras v území, případně k budování nových tras 

v těch částech území, kde je současné pokrytí nedostatečné. 

V důsledku tohoto zaměření strategie je hlavní rolí zajištění koordinace přípravy jednotlivých aktivit, 

zejména pak přípravy potřebných projektů v podobě zpracované projektové dokumentace a následná 

koordinace realizace jednotlivých staveb, případně vyznačení nově navrhovaných tras. 

Další významnou rolí je pak role koordinátora propagace a budování doplňkové infrastruktury v území, 

která plní svojí roli pouze tehdy, jeli vybudována napříč celým území koordinovaně tak, aby pokrývala 

optimálně celé území mikroregionu, případně sousedních regionů tam kde to dává smysl. 

Blatnice pod Svatým Antonínkem  

Klíčovou rolí pro realizaci strategie hraje její nositel, kterým je obec Blatnice pod Svatým Antonínkem. 

Obec by měla být hlavním iniciátorem a nositelem rozvojových záměrů zaměřených na dobudování 

chybějící základní infrastruktury v území. Protože se vedení jednotlivých tras dotýká i sousedních měst 

a obcí, musí obec při realizaci opatření spolupracovat se sousedními obcemi, případně využít 

spolupráce v rámci mikroregionu. 

Mikroregion Ostrožsko - Veselsko 

Důležitou roli v celkové koordinaci hraje rovněž mikroregion Ostrožsko – Veselsko. Zejména v případě 

budování doprovodné infrastruktury jako jsou informační tabule, kolostavy, odpočívadla, ale i 

v případně značení a propagace dává realizace smysl pouze tehdy, dojde-li k pokrytí celého území 

mikroregionu. Z tohoto důvodu je důležité dojednat na úrovni mikroregionu zajištění této role a 

koordinaci mezi jednotlivými obcemi tak, aby byla uvedená podmínka naplněna. 

Partnerství o.p.s. 

Posledním důležitým hráčem, který ovlivňuje situaci v území je organizace Partnerství o.p.s., která je 

nositelem projektu Vinařských stezek a zajišťuje pro obce v území správu a údržbu cykloznačení. Město 

tak při realizaci části opatření zaměřených zejména na zlepšení přehlednosti značení v území mělo 

spolupracovat s touto organizací a plánovat realizaci jednotlivých opatření společně. 
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