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(Pokraãování textu ze strany 1)
Jak to bude s financováním projektu?
Na projektovou dokumentaci a reali-

zaci znaãení jednoho vybraného okruhu
poÏádáme jiÏ nyní o dotaci z JMK, vy-
uÏijeme dotaãní program na Podporu
rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy
v JMK (60 % dotace, 40 % spoluúãast).

Na realizaci celého projektu lze vyu-
Ïít dotace z Jihomoravského kraje,
Ministerstva pro místní rozvoj, Státního
fondu ÎP, IROP, pfiípadnû se obrátíme
i na dal‰í instituce. Lze oãekávat, Ïe
vût‰í ãást z pfiedbûÏnû odhadnuté ceny
bude získána z dotací. 

V této fázi se hovofií o 1. etapû to-
hoto projektu. Jsou jiÏ zvaÏovány
dal‰í etapy?

Projekt byl v roce 2013 projednáván
se zástupci JMK jako nadregionální. Je
zahrnut jako pilotní projekt do novû pfii-
pravované Koncepce rozvoje cyklistiky
v JMK pro období 2015 – 2023 a mûl by
se stát jedním ze základních prvkÛ pro-
pojení terénní cyklistiky v ose Brno –
Jedovnice – Moravsk˘ kras – Boskovice
a souãasnû navazovat na cykloturistické
propojení s Pardubick˘m krajem a kra-
jem Vysoãina. Zafiazení do zmiÀované
koncepce v˘raznû pfiispûje k zaji‰tûní
dotací.

Odhadnete ãasov˘ horizont dal‰ího
postupu aÏ k otevfiení Drahanského
sportparku?

Na základû úkolu RM byla zpracová-
na „Studie proveditelnosti zámûru

Drahansk˘ sportpark”. Dne 9. záfií se
vedení mûsta se‰lo v Zámeckém sklení-
ku s vefiejností k projednání tohoto 
zámûru, kde byl pfiítomn˘mi obãany
projekt pfiivítán. Na zasedání Rady mûs-
ta dne 29. 9. bylo schváleno podání 
Ïádosti o dotaci z JMK na zpracování
projektové dokumentace (PD) a realiza-
ci vybraného okruhu cyklotrasy. 

Po obdrÏení rozhodnutí o poskytnutí
dotace z JMK bude následovat do kon-
ce tohoto roku v˘bûrové fiízení na zpra-

covatele PD. SoubûÏnû budeme Ïádat
o dal‰í dotace a dále pak bude následo-
vat v˘bûrové fiízení na zhotovitele. Je
pfiedpoklad, Ïe realizace vybran˘ch
cyklotras by mohla b˘t zahájena zhruba
v polovinû roku 2016. V prÛbûhu roku
2016 budeme také usilovat o získání
prostfiedkÛ na roz‰ífiení o dal‰í trasy.
Plánujeme je‰tû nejménû jedno setkání
s vefiejností, na kterém bude moÏnost
prodiskutovat jednotlivé ãásti navrho-
vaného projektu. V této poãáteãní fázi

si na pfiesnûj‰í stanovení termínu do-
konãení stavby netroufnu. 

V ãem vidíte hlavní pfiínos tohoto
projektu?

Nepochybnû to bude velk˘ pfiínos pro
moÏnost sportovního vyÏití obãanÛ
v‰ech vûkov˘ch kategorií, zvlá‰tû pak
pro vhodné trávení volného ãasu mla-
dou generací.

Ten, kdo nav‰tívil v letní sezonû podob-
né bikeparky, napfiíklad v Novém Mûstû na
Moravû, Rychlebské stezky, nebo Singltrek
Pod Smrkem v Jizersk˘ch horách, ví, Ïe
parkovi‰tû zde b˘vají plná náv‰tûvníkÛ
z dalekého okolí. Lze tedy pfiedpokládat, Ïe
tento projekt bude prospû‰n˘ také pro pod-
nikatele v Boskovicích a tedy i pro ekono-
miku mûsta.

Jsem ráda, Ïe s tímto zámûrem nám od
poãátku pomáhají skuteãní odborníci – Bc.
Roman Kalabus, vedoucí projektu Bike re-
sortu Vala‰sko, ãlen âeské mountainbiko-
vé asociace, autor studie proveditelnosti
a Erik ¤ezník, kter˘ má bohaté zku‰enosti
s pofiádáním MTB závodÛ a s cyklistikou
vÛbec. Musím fiíci, Ïe mû také potû‰il pfií-
stup vefiejnosti; máme v dobré pamûti ne-
spokojenost obãanÛ, kterou vyvolal zámûr
prodat ãást Doubrav firmû, která by tam 
umístila modely dinosaurÛ. V tomto pfiípa-
dû obãané nalezli podstatné rozdíly – ve‰-
keré pozemky zÛstávají v majetku mûsta
a terénní cyklistika je sport, kter˘ do pfiíro-
dy patfií; navíc posílí rekreaãní potenciál
oblíben˘ch Doubrav.

Paní místostarostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Boskovice vybudují moderní bike areál

Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková a Erik ¤ezník pfii projednávání zámûru s vefiejností. (foto ph)


