1. Název námětu (pro Strategický plán rozvoje města Modřic) :

Ekologické spojovací trasy - „Modřice - Jih“

2. Cíl námětu:

Vybrat, dle potřeby upravit (případně postupně též vyznačit) a v místních sdělovacích médiích mikroregionu
popularizovat doporučené trasy pro vycházky, chůzi s hůlkami, cyklistiku a podobné pohybové aktivity.

3. Obsah:
Navrhované trasy v žádném případě nejsou míněny jako „pokračování nebo větvení“ cyklostezky
Brno – Vídeň a nemají mít ani její paramtery. Měly by sloužit především místním volnočasovým
aktivitám občanů mikroregionu.

Měla by být udržována průchodnost cesty/pěšiny po navigaci na levém břehu Svratky z Modřic
až do Rajhradic. Při zprůchodnění spojení na pravém břehu je možný okruh, případně kombinace
s autobusem či vlakem.
Velice dobré by bylo zprůchodnění cesty pod hrází na pravém břehu Svratky od cyklo-podjezdu
u náhonu až po soutok Bobrava-Svratka. V návaznosti pak buď po hrázi podél Bobravy nebo
v kombinaci polních cest umožnit přístup k existujícímu jednoduchému kládovému mostku
přes Bobravu, ke splavu nedaleko železnice a napojení na cyklostezku „Kolem Bobravy“.
Další zajímavá komunikační trasa by mohla vzniknout propojením cesty kolem Primálu
třeba i jen pěšinou dále na jih, až ke stávající hlavní cestě a trase z minulého odstavce.
Zajištění spojení Modřice – Popovice v popisovaném prostoru by bylo ekologicky výrazně
zajímavější, než využití silnic v neosobním a dopravně frekventovaném CT parku západně
od rychlostní silnice. Rovněž existující cesta/pěšina po východní straně této silnice je nevhodná
z hlediska hlučnosti.
Trasu existující cyklostezky „Kolem Bobravy“ lze chápat jako řešení pro dálkovou cykloturistiku,
ale jako lokální odpočinková trasa pro obyvatele dopravně mimořádně přetížených Modřic
je spíše stresující.
Jižní spojení na Popovice je celkově velice atraktivní, protože umožňuje pokračovat do obory
a přes Rajhrad na další zajímavá místa.

4. Předkladatel námětu

občan:

6. dubna 2008

Ing. Vlastimil Čevela - cevelavl@vol.cz - http://mim.voda.cz – 530 505 575
na vyžádání je připraven konzultačně spolupracovat

5. Přehled partnerů pro realizaci námětu
- město, spolupracující subjekty v mikroregionu a vlastnící pozemků
- související náměty - ČeV:
samostatná studie „Co ve volném čase v Modřicích a okolí“
sdružení obcí „Mikroregion Bobrava - Svratka“
dílčí samostatná studie „Kulturně společenské a přírodní zajímavosti v Modřicích a okolí“

