
Příloha č.1 

Záznam z místního šetření ve věci  

dalšího úseku cyklostezky Olomouc - Prostějov 

konaného dne 8.1.2020 

(místo konání obec Bystročice) 
Přítomni:  

- za krajského cyklokoordinátora - Ing. Stanislav Losert, Ing. Petr Smítal 

- za obec Bystročice - PhDr. Marta Turečková (starostka) 

 
Cílem jednání bylo prověřit místním šetřením vedení plánované 
cyklostezky Bystročice - Olšany u Prostějova podél Blaty  
 
Důvodem je zejména pokračování aktivit v tomto území, které naváží na zbudovanou 

cyklostezku Bystročice - Nedvězí (trasa č. 5). Jedná se o dílčí stavby na trase Olomouc - 

Prostějov. Průchodnost přes obec z koncového místa cyklostezky Bystročice - Nedvězí je 

zajištěna přes zklidněné místní komunikace okolo Sokolovny.  

Stezka na Olšany se navrhuje na levém břehu vodního toku Blata se začátkem v napojení do 

silnice III/5709. Stezka se umisťuje převážně na pozemky ve vlastnictví obcí. Okolo biotopu 

na pozemcích pana Sekaniny bude nutné zjistit, zda umístění stezky není v rozporu 

s podmínky dotace. Snahou je umístění ve větší vzdálenosti od vodního toku, aby zde zůstal 

manipulační prostor pro správce o šíři min 4 m, tak aby nemusela být konstrukce stezky 

dimenzována pro těžká vozidla. Jedná se o velice atraktivní prostředí, které se paradoxně 

nachází v těsné blízkosti dálnice.  

 

 
 



 
 

Dálnice D46 bude vykřížena mimoúrovňově v okamenované bermě vodního toku pod 

stávajícím mostním objekty D46-020-1 a D46-020-2, kde musí dojít k jejím vyrovnání a 

snížení, aby vznikla podjezdná výška alespoň 2,25 m. 

 

 
 



 
 

Dále se navrhuje pokračovat až ke stavidlu, kde je možné za příznivých investičních nákladů 

zřídit lávku (s využitím stávající opěrných zdí stavidla). Zakončení stezky se předpokládá buď 

zaústěním do III/5707 nebo do místní komunikace parc.č.  937/1 k. ú. Olšany u Prostějova.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Délka stavby je v maximálním rozsahu cca 1,3 km. 

 

 
 

Další úkoly: 

- projednat záměr s obcí Olšany; 

- projednat podmínky Povodí Moravy a zajistit souhlas ŘSD se zásahem do mostních objektů 

dálnice.  

 

Závěrem byla projednána vazba na Dubany a Vrbátky podél Blaty, kdy při iniciativě 

soukromé osoby vznikly na konci roku 2019 úseky přírodě blízkých cyklostezek (mlatový 

povrch) na k. ú. Dubany. Tuto aktivitu podporuje i obec Bystročice a cyklostezka v obdobném 

uspořádání bude prodloužena až k autovrakovišti v Bystročicích. Dojde tak k propojení 

s cyklostezkou Bystročice - Nedvězí. 

 

 
 

Zapsal: Ing. Petr Smítal 


