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Kraj Vysočina 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

109288 

Název dokumentu: Obnova a údržba značení cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 
2018 (ID 002466.0001). 
Obnova a údržba značení cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 
2018 (ID 002466.0001). 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana 

Schváleno: RK Datum: 20.2.2018 Č.usnesení: 0294/06/201 8/RK 

Dokument uložen u: OddPKŽU 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Klub českých turistů 

Smluvní částka: 1) 150000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Podpis zajistit do: 31.3.2018 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OKPPCR/P.Stejskal 5.3.2018 , \ —i; 

Projednáno s: \ 
Právní kontrola: OKPPCR/E.Herzánová 5.3.2018 

Předkládá: OKPPCR/P.Stejskal 5.3.2018 i  '  i: • x. \  

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OKPPCR/O.Čermáková 6.3.2018 

Zodpovídá:— Příkazce operace: OKPPCR/O.Čermáková 6.3.2018 • ~~Jr 
Zodpovídá:— 

Správce rozpočtu: OE/R.Paulíková 7.3.2018 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00505609), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: stejskal, datum ověření: 05,03.2018 11:20:36): 

Obnova a údržba značení cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2018 (ID 002466.0001). 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 150000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 2143, ORJ: 4000, ORG: POL: 5222 
UZ: 

; ; / 
1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plněni. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízeni a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedouc! odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Kraj Vysočina 

KUJIP015O91E 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

ID 002466.0001 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 

Klub českých turistů 
se sídlem: Revoluční 1056/8A, 110 00 Praha 
IČO: 00505609 
zastoupen: Mgr, Vratislavem Chvátalem, předsedou 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Markvart, předseda rady značení 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Praha 1 

číslo účtu: 43431-011/0100 

Cl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Obnova a údržba značení cyklotras na území Kraje 
Vysočina v roce 2018", blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 150 000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc 
korun českých). 

2) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
uznatelné náklady akce překročí částku uvedenou v Cl. 5 odst. 1 této smlouvy, uhradí 
Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné uznatelné 
náklady akce nižší než částka uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy, obdrží Příjemce 
dotaci pouze ve výši skutečně prokázaných uznatelných nákladů. 

3) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

4) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta ve dvou částkách. První částka ve výši 100 000 Kč bude 
poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů 
ode dne podpisu této smlouvy. Druhá částka v maximální výši 50 000 Kč bude poskytnuta 
bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 
8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace 
bez dalšího zaniká. 
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ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

•n Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31.10. 2018. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1.1. 2018. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada nákladů souvisejících 
s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. 
Náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy. 

4) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou náklady (výdaje) související s výrobou a instalací 
chybějících nebo poškozených prvků značení cyklistických tras, úhrady cestovních 
nákladů a náhrady kontrol značkařů dle schválených směrnic KČT. 

5) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou náklady (výdaje), které nejsou uvedeny v ČI. 7 
odst. 4 této smlouvy. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). ^Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů 
prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID 002466.0001", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
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č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 10. 2018. Úhradou DPH 

je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 30.11. 2018 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat; 
- stručný popis zrealizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod., 
- přehled sítě udržovaných cyklotras na území Kraje Vysočina s uvedením čísla 

a délky jednotlivých cyklotras, 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

3) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. j) této smlouvy. ' ; 

4) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 
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1) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Příjemce je povinen prezentovat kraj v následujícím rozsahu: 

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

® Ve svých publikacích (publikace, které souvisí s realizací akce), na svých 
internetových stránkách či na jiných nosičích uvede Příjemce „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na 
vvww.kr-w^"Cina.cz/BjJMsM-

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) VDříoadě že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rn^hnHni ití Příiemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
Sami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/^015 
CL -ri/ióQtriírh nodmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
regis°ru smliMzákon o registru smluv) splní Kraj. 

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Stejskal, tel: 564 602 354, email: 
ctoickal n^kr-vvsocjnacz. 

Strana 5 (celkem 12) 



4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedený v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně stím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 1. 2018. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 20. 2. 2018 
usnesením č. 0294/06/2018/RK. 

V Jihlavě dne 2.0,..0.3,..2018 V .fWÍ dne 

Ž i ž k o v a  5 7 ,  5 8 7  3 3  j i h l a  

Kraj vysocí w 
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Revoluční 1056/Sa, 110 05 Praha 1 
IČ: 00505609, DIČ: CZ00505609 

Ing. Jana Fischerová, CSc. 
náměstkyně hejtmana 

Mgr. Karel Markvart 
předseda rady značení 
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příloha č. 1 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Revoluční 1056/8a * 110 05 Praha 1 

tei./zázn.: 251 610 181 
e-mail: kct@kct.cz • http://wvvw.kct.cz 

KUJIP01C1NK1 

Č.j. 4/18/Ma 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor kultury, pam. péče a CR 
Oddělení cestovního ruchu 
k rukám ing. Vondrákové 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 

Věc: Příspěvek na údržbu značení cyklotras v r. 2018 - žádost. 

V Praze dne 9.1.2018 

KRAJ VYSOČINA 

r* i i -oi- m 
^'h / j fy í / 7 / r  

Na základě našeho jednáni Vám zasílám žádost o příspěvek ve výši 150 000,- Kč pro r. 
2018 na: 

- úhradu cestovních nákladů a náhrad Kontrol vyznačených cyklotras v Kraji Vysočina, 
které provedou naši vyškolené eykloznačkaři 

- výrolni při kontrolách zjištěných chybějících nebo poškozených cykloznačck vě. 
potřebného instalačního materiálu (sloupky, objímky, tíandimex) M vybrané firmy 
instalaci vyrobených cykloznaček na území kraje Vysočina, 
Klub českých turistů zajišťuje údržbu pěších a lyž. tras i cyklotras v rámci celé ČR. 

V kraji Vysočina je v současné době vyznačeno 2479,S km cyklotras (vč. dálkové cyklotrasy 
EV 4). Na jaře 2018 provedeme v termínu nejpozději do 31.7,2018 kontroly všech vyznačených 
cyklotras dle Plánů kontrol jednotlivých značkařských obvodů (tj. okresů). Tyto plány jsou přílohou 
naší žádosti. Ihned polom bychom chtěli objednat všechny chybějící cykloznačky a potřebný 
instalační materiál a závady co nejrychleji opravit. Toto budeme kvůli úspoře financí zajišťovat 
vlastními silami našich cykloznačkařů. Tím dosáhneme toho, aby značení cyklotras v Kraji 
Vysočina bylo v pořádku, 

Kvalitní značené trasy v kraji jsou velmi ziskovou záležitostí - zatímco do jejich údržby je 
třeba věnovat ročně v rámci celé ČR cca 14,5 mil, Kč, odhadují se tržby za služby z provozu turistů 
po nich na cca 5 miliardy Kč. 

Věřím, že Krajský úřad kraje Vysočina nám částku 150 000,- Kč na úhradu 
cestovních nákladiaíyróhrad kontrol i na údržbu značeni cyklotras poskytne a pomůže tak 
Klubu českých turistů zachovat potřebný vysoký standard značení a vybavenosti turistických 
,„s v -MIMM *>•»)<=. 

Revoluční 1056/íte, 110 05 Praha 1 
' 1Č: 00505609, DIČ: CZ00505609 

kterému se do vašeho kraje sfále vracejí. 

S pozdravem 

. Mgr. Karel Markvart 
předseda rady značení KCT 

Přílohy: Plány kontrol cyklotras 
Stanovy KČT, doklad o volbě předsedy, plná hioc pro Předsedu RZ 
Tabulka doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 

IC: G: 00505609, Díč: CZ00505609 Bankovní spojeni: 43431-011/0100, KB, a.s., Praha 1 
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Cíl TURISTU 

Značeni turistických 
tras 

Čisto 
cyklotrasy 

19 
4122 
4153 
4155 
4156 
4157 
4335 
5127 

Plán obnovy značených cyklotras 

ZnaSkařský úsek 
cyklotrasy 

Značkařský obvod: 
HAVLÍČKŮV BROD 
Listů:fl |liitT 

Ronov n.S. - Havl. Brod - Lipníce - Světlá n.S, - Ledeč n.S. - Jedlá 
Přibyslav - Havl, Borová - Staré Ramsko - Krucembiirk - Rychtářka 
Špačice - Uhelná Příbram • Havl. Brod - Štoky 
Vilémov - Habry - N. Ves - Broumova Lhota 
Ledeč n.S. - Habry - Chotébof - Havl. Borová - Vepřová - Sázava 
Rušinov - Chotébof - Počátky - Havl. Brod - Šlapanov - Polná 
Dobronín - Kamenná - Šachotín - Přibyslav 
Radostin - Krucemburk - Libice n.D, - Drhotín - Vilémov - G. Jenikov 

1 

Km 
76 
23 
51 

28,5 
67 
54 
10 
50 

Dne 1.1.2018 Sestavil; Stanislav Balík 

KLUB ČESKÝCH TU1USTÚ 
Revoluční l!M8a, 1I0 05 Praha l/// / / 
IČ: 00505609, DIČ: CZ0050560#M/!i/ 
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KLUB CESKYCH TURISTO 

Značeni turistických 
(ras 

pián obnovy značených cyklotras 
Značkařský obvod: 

Jihlava 
ušE 

Značkařský úsek 
cyklotrasy 

Přibyslav Měšln - Jihlava^Ťf^-RoMejn • Telč Z. Vydři 
Jihlava - Luka n. J. - Dolní Smrčné 
Nfžkov - Polná - Dobronín 
Kostelní Myslová - Mrákottn - Řásna - Roštejn 
Třešť - U Obrázku - Kostelec - Rohozná 
Třešť - Panenská Rozsíčka - Mysliboř - Telč 
Batelov - Růžená - Pan. Rozsíčka - Nepomuky - Krasonice - Knlnice 

Třešť - Šibeniční vrch , 
Čichov - Brtnice - Opatov - Okííšky - Pribyslavice 
Kostelní Myslová - Radkov - Rozsičky - Sedlejov; Doupě 
Knínice - Černíč - Zadní Vydři - Hostětice - Javořice 
Telč - Zvolenovice - Želetava 
Telč - Řásná - Janštejn - Jihlávka, žst 
Nový DvCír - Batelov - Jihlávka, žst 
Velký Špičák-Aleje 
Štoky - Vyskylná n. J. - Vílanec - Luka n. J. • Zdfrec - Stoky 

Telč - Praskolesy 

_L 
Km 
70 
24 
16 
19 
23 
16 
40 
1,5 
34 
25 
39 
19 
16 
15 
11 
66 
10 

Dne 1.1.2018 
Sestavil: 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Revoluční l056řS:t, 110 05 Praha I 
IČ: 005056(19, DIČ; CZ0U505609 

Balík Stanislav 

méi 
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KLUBCGSKYCH TURISTU 
Značení lurislických 

tras 
"číslo 

cyklolrasy 
161 
321 
1114 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1211 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1223 
1224 
1239 
4155 
5129 
5211 

Plán obnovy značených cyklotras 

Značkařský úsek 
cyklotrasy 

Značkařský obvod: 

PELHŘIMOV 
Listu;] 1 pit: 

Bystrá - Humpolec - Lukavec 
Mezilesl - Pacov - Kamenice nad Lipou 
Kamenice nad Lipou - Metánov - Počátky - Jihlávka (žst) 
Pacov - Vodice 
Černovice - Mnich 
černovice - Hojovice - Psárov 
Horní Hořice - Černovice - Kamenice n.L. 
Černovice - Šimpach - Pacov 
Brožkův Mlýn - Střltež 
Lipnice n. Sázavou - Kaliště - Senožaty 
Homl Cerekev - Jihlávka - Popelin 
Bystrá -Kejžlice - Světlice - Hadina 
Kamenice nad Lipou~Betlém - Mnich 
Vodná - Bohdalln - Betlém 
Pacov - Velká Chyška - Vyklantice 
Pacov - Milotičky - Červená Řečice - Želiv 
Pacov - Moraveč - Nová Cerekev - Pelhřimov 
Milotičky - Hořepnlk - Buřenice 
Pelhřimov - Radětln - Kojčice - Kletečná - Smrdov 
Červená ftečice - Svépravice - Kojčice 
Nová VČelnice - Žirovnice 
Broumova Lhota - Lipnice n. S. - Humpolec 
Pelhřimov - Křemešnlk - N. Rychnov - Rohozná - Třešť 
Bystrá - Staré Břiště - Kletečná 

Dne 1.1.2018 

Km 
62 
37 
20 
8 
8 
9 

28 
14 
12 
21 
18 
8 
13 
5 
9 

21 
22 
11 
13 
8 
7 

19,5 
30 
9 

fíltJBsMiWÍlCH Ttl]?}Slltf'vík Roman 

RěTOltóiiíi()56/Sa,lI005 Praha y,, J i 
: W505609, DIČ: CZO()5056f/^ ̂  { ' 
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KLUB CESKYCM TURISTO 

Značeni turistických 
tras 

Plán obnovy značených cyklotras 
Značkařský obvod: 

Třebíč 
Listů: 

Čislo 

26 
103 
401 
403 
481 

5103 
5106 
5107 
5108 
5109 
5112 
5124 
5125 
5178 
5181 
5182 
5183 
5184 
5206 
5207 
5208 

5208A 
5209 
5212 
5213 
5214 
5216 
5217 
5233 
5234 

Značkařský úsek 
cyklotrasy 

Doint Smrčné - PSbyšíávice - Třebíč - Jaroměřice - M. Budějovice - Bačkovice 
Biizkov - Horní Radslavíce - Svatoslav - Budlkovice - Třebíč 
Třebíč - Klučov - Lipník - Hrotovice - Dukovany 
Biskoupky (rozc.) - Mohelno (rozc.) - Kramolin - Hrotovice 
Hostim - Ohrazenice - Jaroměřice n. Rokytnou - Lipník 
Mastník - Kojetice - M. Budějovice 
Třebíč - Trnava - Sluctenec - Náměšť n. Osl. - Skřipsky Mlýn 
Trnava - Číměř - Stropéšín - Dalešíce - Kramolin 
Kramolin - Vicenice - Náměšť n. Osl. 
Nárameč - Nesměř, háj. - Tasov - Naloučany - Náměšt n. Osl, 
Přibyslavice - Benetice - Hroznatín - Rudíkov - Nárameč 
Kníníce - Štěpkov - Vranín - Moravské Budějovice 
Želetava - Lesonice - Dolni Lažany - Jaroměřice nad Rokytnou 
Velké Meziříčí - Nesměř (háj.) 
V. Bíteš - Kralice n. O. - Březnik - Skřip. Mlýn 
Velkopolský Dvůr - Kralice n.O. - Rapotice 
Naloučany - Jasenice - Demáčky 
Bělizna - Krokočín - Lesní Jakubov 
Oslava - Budišov -I lostákov 
Vladislav - Kozlany - Hartvíkovlce 
Vaneč - Kojatín - Valdíkov 
Pyšel - Častotice 
Naloučany - Studenec - Koněšín 
Pokojovice, rozc. - Slavice - Kožichovice - Dobra Voda + odb. 
Ptáčov - Dobrá Voda - Slavíčky - Klučov 
Hvězdoňovice - Sokoli - Okřešice - Trnava 
Pavlov - Opatov - Předin - čáslavice 
Okřlšky - Chllstov - Rokytnice n. R. - Kojetice 
Moravské Budějovice - Nové Syrovice - Zblovice (rozc.) 
Biizkov - Nová Zhoř - Uhřínov - Baliny - Velké Meziříčí 

Dne 1.1,2018 Sestavil: 
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
RevoluCní 1056,% IIO05 Praha I 
IČ: 00505609, DIČ: CZ00505609 

Doc.JUDr. Fiala Josef 

él,i 
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IKYCH TURISTŮ 

Značení turistických 
tras 

čisto 
cyklotrasy 

1 
16 
19 
103 
104 

4022 
4025 
4340 
4341 
4342 
4343 
4344 
4345 
5061 
5130 
5180 
5235 
5240 
5241 
5242 
5243 
5246 
5256 
5257 
EV4 

Plán obnovy značených cyklotras 

Znařkařský úsek 
cyklotrasy 

Značkařský obvod: 
Žďár nad Sázavou 

T* 

Herálec - Kadov - Usek - Bystřice n. Pernš. - Doubravnik 
Rychtářka - Vojnův Městec - Vepřová - Přibyslav 
Lísek - Petrovice - Žďár n. S, - Rosička - Ronov n. S, 
Kadov - Petrovice - Hlinné * Ostrov nad Osl. - Biizkov 
Bystré - Sulkovec - Jimramov - Kadov 
Březiny - Kadov 
NedvědiCe - Vír - Jimramov - Borovnice 
Krátká - Mílový 
Sněžné Roviny - Konlkov 
Odranec - Mlchov 
Dolní Lišná - Věcov 
U Kolonie - Jimramov 
Unčin - Ubušín 
Bystřice n, Pernš. - Zvole - Ostrov n. O. - Žďár n. S. - Vepřová - Vojnův Městec 
Petrovice - Šiklúv Mlýn - Pernštejn 
Bystřice - Karasln - DaleČIn + odb. 
Velká BIteš - Vlkov - Radnoves - Strážek - Zvole 
Tasov - Křižanov - Raděnice - Bohdaleč 
Čikov - Jáchymov - Osová Bitýška - Nihov - Krčma 
Osová Bityška - Ronov - V. Meziříčí - Netin 
Radešín - Bobrůvka - Bojanov - Na Rohách 
Radkov (rozc.) - Radkovičky - Strážek 
Slavkovice - Pikarec 
Řečice - Bohdalec 
Rychtářka - Žďár n. S. - Nové Město n. M. - Bystřice n. Pernš,» Nedvědice (rozc.) 

Dne 1.1.2018 Sestavil: Ing. SitařAleš 
KLUB ČESKÝCH TURTSTÍ' i„ / / 
Revoltám iOíó/Sa, !i005Piái I "/•/>,,( ' 
1 Č :  0 0 5 0 5 6 0 9 ,  D f č :  C Z - T O i f f , /  ' *  V f . f ,  ' . ' l  
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