
Národní konference „Cyklodoprava a cykloturistika 2022“,           
Jičín 6. – 7. 12. 2022

1



Národní konference „Cyklodoprava a cykloturistika 2022“,             
Jičín 6. – 7. 12. 2022

Osnova:

Dotační programy Pardubického kraje 2022
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Projekty v realizaci

Projektové záměry

Dotační programy Pardubického kraje 2023
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http://www.vychodnicechy.info/


Dotační programy Pardubického kraje 2022

1. Podpora budování infrastruktury CR v Pk

• Alokace: 5,87 mil. Kč; 50 – 300 tis. Kč/projekt 
• Financování projektů: předem, po podepsání smlouvy
• Příjem žádostí: 3. 1. – 31. 1. 2022, formát xls.
• Info: se spoluúčastí žadatele minimálně 30%, vyřazena podpora dětských a workoutových hřišť

2. Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pk

• Alokace: 500 tis. Kč; 50 – 300 tis. Kč/projekt 
• Financování projektů: předem, po podepsání smlouvy
• Příjem žádostí: 3. 1. – 30. 1. 2022, formát xls.
• Info: se spoluúčastí žadatele minimálně 30%, nový pilotní program

3. Podpora činnosti a provozu TIC v Pk

• Alokace: 1,47 mil. Kč; 2 – 200 tis. Kč/projekt 
• Financování projektů: předem, po podepsání smlouvy
• Příjem žádostí: 1. 7. – 30. 7. 2022 

• Info: bez spoluúčasti žadatele, činnost TIC je nezastupitelná pro provoz krajského turistického portálu 
www.vychodnicechy.info

Realizována byla i podpora individuálních projektů v oblasti CR včetně členských příspěvků ve výši 
cca 27 mil. Kč (k 5. 12. 2022)
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Dotační programy Pardubického kraje 2022

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 

Usnesením R/686/21 byl Radou Pk vyhlášen dotační program pro rok 2022 „Podpora budování 
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“. 

Celkem bylo přijato 44 žádostí, z toho byly tři žádosti stornovány žadatelem, další tři žádosti byly 
doručeny po termínu. Komise hodnotila 41 žádostí od 38 žadatelů (tři subjekty podaly dvě žádosti), 
celková výše požadovaných finančních prostředků činila 8 521 462 Kč. Podpořeno bylo celkem 35 žádostí 
o dotaci od 34 žadatelů. Celková alokace programu byla ve výši 5,87 mil. Kč.

Seznam příjemců dotací a podpořených projektů je zveřejněn na https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-
programy-probihajici-probihajici-v-oblasti-cestovniho-ruchu-sportu-a-volnocas-aktivit

Název dotačního 

programu

Počet 

hodnocených

žádostí

Počet 

podpořených 

žádostí

Požadované

finanční 

prostředky (Kč)

Poskytnuté 

finanční 

prostředky (Kč)

Podpora budování 

infrastruktury 

cestovního ruchu 

v Pardubickém kraji

41 35 8 521 462 5 870 000
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Dotační programy Pardubického kraje 2022

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 
Hodnotící kritéria 

1) Transparentní popis projektu včetně uvedení jeho cílů a konkrétních, měřitelných a reálných údajů o 
výstupech a výsledcích projektu, jasný harmonogram realizace projektu  - maximální počet bodů (10) 
dosáhne projekt, který bude jasně a stručně specifikovat projekt včetně jeho měřitelných parametrů.

2) Přínos projektu pro rozvoj cestovního ruchu v Pk - maximální počet bodů (60) dosáhne projekt, který 
bude mít zásadní význam pro rozvoj cestovního ruchu v Pk.

3) Soulad umístění projektu s dokumentem Specifické regiony – maximální počet bodů (30) získá projekt, 
který je umístěn v katastrálním území vybraných měst/obcí definovaných v dokumentu Specifické 
regiony – kapitola 2.5 Centra cestovního ruchu, a to jako obec s kulturně turistickým cílem nebo jako 
obec s památkou UNESCO (hmotná i nehmotná).  
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Dotační programy Pardubického kraje 2022

Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji 

Usnesením R/686/21 byl Radou Pk vyhlášen dotační program pro rok 2022 „Podpora bezbariérového 
cestovního ruchu v Pardubickém kraji“. 

Celkem byly přijaty 4 žádosti. Komise hodnotila 4 žádosti od 4 žadatelů, celková výše požadovaných 
finančních prostředků činila 697 600 Kč. Podpořeny byly celkem 3 žádosti o dotaci od 3 žadatelů. Alokace 
programu byla navýšena na celkovou výši 597 600 Kč.

Seznam příjemců dotací a podpořených projektů je zveřejněn na https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-
programy-probihajici-probihajici-v-oblasti-cestovniho-ruchu-sportu-a-volnocas-aktivit

Název dotačního 

programu

Počet 

hodnocených

žádostí

Počet 

podpořených 

žádostí

Požadované

finanční 

prostředky (Kč)

Poskytnuté 

finanční 

prostředky (Kč)

Podpora budování 

bezbariérového

cestovního ruchu 

v Pardubickém kraji

4 3 697 600 597 600
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Dotační programy Pardubického kraje 2022

Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji 

Hodnotící kritéria 

1) Transparentní popis projektu včetně uvedení jeho cílů a konkrétních, měřitelných a reálných údajů o 
výstupech a výsledcích projektu, jasný harmonogram realizace projektu  - maximální počet bodů (30) 
dosáhne projekt, který bude jasně a stručně specifikovat projekt včetně jeho měřitelných parametrů.

2) Přínos projektu pro rozvoj cestovního ruchu v Pk - maximální počet bodů (70) dosáhne projekt,  který 
bude mít zásadní význam pro rozvoj cestovního ruchu v Pk.

Kritéria Hodnocení Počet bodů

1. popis projektu konkrétnost, reálnost, měřitelnost projektu 30 - 0

2. přínos projektu význam projektu pro rozvoj BBCR v Pk 70 - 0
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Krajský turistický portál www.vychodnicechy.info
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Krajský turistický portál www.vychodnicechy.info

Přehled nabíjecích a servisních 
cyklo-stanic   
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Spolupráce Pk se Sev.en
Energy –

bezplatné nabíjecí stanice 

https://www.vakomobiliar.cz/detail/cyklo-znacka-nabijeci-stanice

https://www.vychodni-cechy.info/dobijeci-
stojany-pro-elektrokola/

https://www.vakomobiliar.cz/detail/cyklo-znacka-nabijeci-stanice
https://www.vychodni-cechy.info/dobijeci-stojany-pro-elektrokola/


Dotace Pardubického kraje – cyklo-projekty (rok 2022) 
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Uzavření „Memoranda o vzájemné spolupráci“ s JMk za účelem realizace spolupráce na projektech v cyklokoridoru dálkové 
CT 24 (nabytí účinnosti od 2. 11. 2022).

Seznam příjemců dotací a podpořených projektů je zveřejněn na https://www.pardubickykraj.cz/individualni-dotace-pk

Příjemce dotace Název projektu Výše dotace

Partnerství, o.p.s. Měření návštěvnosti dálkových cyklotras v Pardubickém kraji -
Dálková cyklotrasa Svitava 24 

200 000 Kč

ORLICE s.r.o. Nový vstup do parku od cyklostezky, mobiliář parku 300 000 Kč

Pardubická labská Výkupy pozemků, související projektová dokumentace a 
administrativní činnost pro cyklostezku Pardubice - Týnec nad 
Labem 2022 

750 000 Kč

Hradubická labská Výstavba úseků cyklostezky Dříteč – Němčice a Němčice –
Kunětická hora v rámci cyklostezky Hradec Králové - Pardubice

1 000 000 Kč

Obec Opatovice nad 
Labem 

Výstavba úseků cyklostezky Dříteč - Němčice a Němčice Kunětická 
hora v rámci cyklostezky Hradec Králové - Pardubice (úroky z úvěru)

600 000 Kč

Město Letohrad Doplnění infrastruktury cyklostezek a cyklotras v Letohradě 122 500 Kč

Město Březová nad 
Svitavou 

Infrastruktura cestovního ruchu - dobíjecí stanice elektrokol
Březová nad Svitavou

113 190 Kč

KČT, oblast Pardubický kraj Vyznačení dálkové cyklotrasy číslo 8 v terénu, úsek 1, 3 a 5 390 000 Kč

Příklady podpořených cyklo-projektů:

https://www.pardubickykraj.cz/individualni-dotace-pk


Město Letohrad - Veřejné osvětlení cyklostezky na Podměstí v Letohradě – 250 000 Kč
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Dotace Pardubického kraje – cyklo-projekty
Příklady podpořených, již realizovaných zajímavých cyklo-projektů (rok 2021):

Veřejné osvětlení 22 ks lamp včetně rozvodů v projektu "Propojení cyklostezek Letohrad" (SFDI a IROP). 
Cyklostezka navazuje na dálkovou CT 18, odvede cyklisty ze silnice ve městě a zvýší jejich komfort a 
bezpečnost.



Město Vysoké Mýto - Vinice – Městské traily Vysoké Mýto – III. etapa – 250 000 Kč. Rozšíření trailů o další 
tři okruhy.
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Dotace Pardubického kraje – cyklo-projekty
Příklady podpořených, již realizovaných zajímavých cyklo-projektů (rok 2021):

Finanční podpora PK 
areálu v letech 2016 -
2022 celkem 700 000 Kč. 



Město Choceň – „Kolostezky“ - lesní okruhy na Choceňsku - dotace 140 000 Kč https://kolostezky.cz/
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Dotace Pardubického kraje – cyklo-projekty
Příklady podpořených, již realizovaných zajímavých cyklo-projektů (rok 2021):

Okruhy určené především pro 
horská kola, které jsou vedeny 
po stávajících lesních cestách.

https://kolostezky.cz/


Město Choceň - Terminál v zeleni Choceň 
Volně přístupný, bezplatný terminál non stop otevřený, stojany na kola a uzamykatelné Bikeboxy,  nabíjecí 

stanice pro elektrokola, opravárenský stojan, infotabule spojů systému OREDO. https://www.vychodni-
cechy.info/chocen/18_63899_terminal-v-zeleni/
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Příklad dobré praxe – cyklo-projekty
Příklady podpořených, již realizovaných zajímavých cyklo-projektů:

https://www.vychodni-cechy.info/chocen/18_63899_terminal-v-zeleni/


Projekty v realizaci
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Labská stezka v Pardubickém kraji (cca 53 km Přelouč - Pardubice - Hradec Králové)

Financování infrastruktury LS se předpokládá z dotací EU - ITI dle aktuálně vyhlášených výzev. Výstavba LS je 
plánovaná do několika etap. Pk finančně podporuje výstavbu infrastruktury LS (formou individuálních 
dotací) pro nositele projektu DSO Hradubická labská a DSO Pardubická labská.  
Aktuální informace naleznete na https://www.hradubickacyklostezka.cz/ a https://www.pardubickalabska-
cyklostezka.cz/

Tipy na výlet na LS jsou na www.labska-stezka.cz, http://www.vychodni-cechy.info/tipy-na-
vylet/902_221199_labska-stezka-od-pramenu-labe-do-narodniho-hrebcina-v-kladrubech/ a v bezplatné 
brožuře „Handbuch“. 

https://www.hradubickacyklostezka.cz/
https://www.pardubickalabska-cyklostezka.cz/
http://www.labska-stezka.cz/
http://www.vychodni-cechy.info/tipy-na-vylet/902_221199_labska-stezka-od-pramenu-labe-do-narodniho-hrebcina-v-kladrubech/


Projekty v realizaci

O případných nesrovnalostech nebo změnách 

informujte prosím oddělení GIS Pk, konkrétně Mgr. 

Filipa Fedrzela, 

tel. 466 026 183, e-mail filip.fedrzel@pardubickykraj.cz
nebo cyklokordinátora Pardubického kraje (Alexandra 

Jetmarová)
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Cykopasport Pardubického kraje 

je veřejný elektronický mapový podklad, který lze aktualizovat a doplňovat dle reálného vývoje stavu 
infrastruktury v terénu. Cyklopasport obsahuje i fotodokumentaci značení a odpočívek, je nástroj pro 
samosprávu kraje a obcí zejména pro rychlý přehled vedené tras pro cyklodopravu a cykloturistiku a také 
pro plánování nových záměrů v této oblasti. Cyklopasport je zveřejněn na webových stránkách 
Pardubického kraje odkaz: https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/cyklotrasy/

mailto:filip.fedrzel@pardubickykraj.cz
https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/cyklotrasy/


Projekty v realizaci

Dálková cyklotrasa č. 8 „Severní magistrála“ v České republice 
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Projekty v realizaci

Dálková cyklotrasa č. 8 „Severní magistrála“ v Pardubickém kraji 

Dálková CT 8 vede v ČR v koridoru Děčín – Česká Lípa – Liberec – Jičín - Hradec Králové – Týniště nad Orlicí –
Choceň – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová - Lanškroun – Hoštejn – Zábřeh - Rýmařov – Krnov – Opava –

Ostrava.

Pardubickým krajem vede cca 80 km dálkové cyklotrasy číslo 8 „Severní magistrála“. Do Pardubického kraje 
cyklotrasa vstupuje od Týniště nad Orlicí nivou řeky Tiché Orlice v Chocni (místní část Plchůvky), z Chocně 

pokračuje v souběhu se stávající dálkovou CT číslo 18 až do Ústí na Orlicí, z Ústí nad Orlicí nahradila 
cyklotrasu 4061 do České Třebové a dále pokračuje do Rybníka, Třebovic a Lanškrouna. Pardubické území 
opustí u Hoštejna a vstoupí na území Olomouckého kraje. Realizace značení je rozdělena na několik etap, 

které jsou prováděny postupně podle připravenosti infrastruktury v území a finančních možností.

Momentálně jsou na území Pardubického vyznačeny tyto úseky dálkové CT číslo 8:

1. úsek: Plchůvky – Choceň – Brandýs n/O – cca 13,2 km

2. úsek: Ústí n/O – Rybník (zastávka) – cca 14,5 km 

Na jaře roku 2023 bude proznačen úsek Lanškroun – Hoštejn – cca 20 km.

V úseku Rybník – Lanškroun je nutné dobudování infrastruktury (DSO Lanškrounsko).

Úsek Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí bude vyznačen po dobudování železničního koridoru (2023)
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Projekty v realizaci

Dálková cyklotrasa č. 8 „Severní magistrála“ v Pardubickém kraji 
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Projektové záměry

Dálková cyklotrasa č. 8 úsek Třebovice - Lanškroun 
Lanškrounsko (DSO) má záměr vybudování nového bezpečného úseku s vyloučením motorové dopravy na dálkové 

CT 8 v úseku Třebovice - Lanškroun. Úsek Třebovice – Rudoltice (Mapa) cca 6,3 km vede z části po asfaltových 
cestách, lesní cestě a stávající cyklotrase 4062. Pro velkou část tohoto úseku existuje vize DSO Lanškrounsko na 

realizaci cyklotrasy s využitím části opuštěného drážního tělesa. Plánováno je využití dotační podpory z EU fondů, 
SFDI a Pardubického kraje. 

Aktuální stav:
Po demolici mostních objektů podalo DSO Lanškrounsko žádost o převod opuštěného drážního tělesa na SŽDC a 
zahájilo práce na aktualizaci projektové dokumentace.

Výzvou je najít trasu po starém drážním tělese mezi Hoštejnem a Krasíkovem. Prozatím nerealizované úseky, které 
brání prostupnosti územím budou vyžadovat významné investice
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Odstraněný mostní objekt Lanškrounské rybníkyŽichlínek - Lanškroun

https://mapy.cz/turisticka?mereni-vzdalenosti&x=16.5523250&y=49.8755649&z=13&l=0&rm=9mFbDxWrtgG0GOE0TlB0P9B06OE0KWD02kB04sH04sC0SXfh0JHfm0fi800SY00SXG0N0D0N0G0SXfk04s00DVE0CGS0Ezf80efED0JH20Llfm0Ezfl0f-oS0CGgP0fjiN0EzH0fmNT0JHfe0e.dQ0CFFRNCG0fiIJiH7F0R4K0HSJ1FgI1H9I04aI1GwJNJYK04aL0HdJnE5L0D2LnDlL0ERL0DVJ00t4nflw4N0KFnfi8En0bINfkK4NflkJn0tJRE7HwfXXJnCFJ1flwH0fi441fi6I1fj.JNAIInHcG0I1C0JYG0JGH0IIJnH94nDl41DDH1BpMNKm


Projektové záměry

Dálková cyklotrasa č. 18 úsek Perná – Brandýs nad Orlicí 
Region Orlicko – Třebovsko (DSO) má záměr vybudování nového bezpečného úseku s vyloučením motorové 
dopravy na dálkové CT 18 v úseku Perná - Brandýs n/O. Tato priorita má vysoký stupeň rozpracovanosti a 

velkou pravděpodobnost dotační podpory z EU fondů, případně SFDI a Pardubického kraje. 
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Brandýs n/O - Perná



Dotační programy Pardubického kraje 2023         
garant dotačního programu - odbor kultury, sportu a CR

1. Podpora budování infrastruktury CR v Pk

• Alokace: 8 mil. Kč; 50 – 300 tis. Kč/projekt 

• Financování projektů: předem, po uzavření smlouvy

• Příjem žádostí: 2. 1. – 30. 1. 2023, formát xls.

• Info: se spoluúčastí žadatele minimálně 30%, mimo fyzické osoby nepodnikající, vyřazena podpora 

dětských a workoutových hřišť

2. Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pk

• Alokace: 1 mil. Kč; 50 – 300 tis. Kč/projekt 

• Financování projektů: předem, po uzavření smlouvy

• Příjem žádostí: 2. 1. – 30. 1. 2023, formát xls.

• Info: se spoluúčastí žadatele minimálně 30%, mimo fyzické osoby nepodnikající

3. Podpora činnosti a provozu TIC v Pk (záměr)

• Alokace: 2,5 mil. Kč; 2 – 200 tis. Kč/projekt 

• Financování projektů: předem, po uzavření smlouvy

• Příjem žádostí: 3. 7. – 28. 7. 2023, formát xls.
• Info: bez spoluúčasti žadatele, činnost TIC je nezastupitelná pro provoz krajského turistického portálu 

www.vychodnicechy.info

Pro rok 2023 je plánovaná i podpora individuálních projektů v oblasti  cestovního ruchu
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http://www.vychodnicechy.info/


Dotační programy Pardubického kraje 2023 
garant dotačního programu - odbor dopravy

1. Podpora přípravy cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (pilotní projekt )

• Alokace: 2 mil. Kč; 10 – 500 tis. Kč/projekt 

• Financování projektů: předem, po uzavření smlouvy

• Příjem žádostí: 2. 1. – 30. 1. 2023

• Info: se spoluúčastí žadatele minimálně 10%, 

2. Podpora městské mobility formou Bikesharing (pilotní projekt)

• Alokace: 2 mil. Kč; 10 – 350 tis. Kč/projekt 

• Financování projektů: předem, po uzavření smlouvy

• Příjem žádostí: 2. 1. – 30. 6. 2023

• Info: se spoluúčastí žadatele minimálně 50%, pro obce s počtem obyvatel nad 3 000, která není 

statutárním městem a kde tento způsob dopravy není k datu vyhlášení této výzvy zaveden a ani 

provozován.

3. Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

• Alokace: 1 mil. Kč; 10 – 150 tis. Kč/projekt 

• Financování projektů: předem, po uzavření smlouvy

• Příjem žádostí: 2. 1. – 30. 1. 2023
• Info: se spoluúčastí žadatele minimálně 30% (20% v případě problémových regionů SRK)
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Děkuji za pozornost 

Bc. Alexandra Jetmarová

Tel.: 724 096 514

alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz
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Národní konference „Cyklodoprava a cykloturistika 2022“, 

Jičín 6. – 7. 12. 2022


