ZÁPIS
z koordinačního jednání ve věci projektu
„Koncepce dálkových cyklistických tras se sítí přeshraničních cyklistických spojek realizovaných v rámci
programu INTERREG V-A Polsko – Česká republika,
které se uskutečnilo v Opavě, dne 14. 6. 2018, v 13:00 hod.
v budově Magistrátu města Opavy, Krnovská 71C, v zasedací místnosti č. 414 (4. patro)

Seznam přítomných dle prezenční listiny.
Cílem a hlavním tématem konzultace bylo představení celého projektu, jeho prezentace místním hlavním partnerům,
vytyčení dálkových cyklistických tras včetně spojek v oblasti polsko - českého pohraničí a také vhodných míst pro MTB
a in-line turistiku. Cílem projektu je dále vyrovnání cyklistické dostupností v polsko-českém pohraničí a také koordinace
rozvoje v rozsahu samotného pohraničí.

Program jednání:
•

•
•

Představení průběhu dálkové cyklistické trasy včetně spojek v polsko-českém pohraničí a také určení oblastí
vhodných pro rozvoj horské cyklistiky (MTB) a in-line turistiky. Návrh dálkové „CYKLOTRASY“ je k dispozici na
stránce https://map.nmaps.pl/irt.dsp1.k2omTO/cykloprojekt .
Diskuse nad aktualizovanou podobou Cyklostrategie Moravskoslezského kraje s vazbou na krajský plán řešení
udržitelné mobility (viz. příloha)
Příklady z Olomouckého kraje - postupná implementace projektu; koordinovaná regionální a místní politiku
v rozsahu rozvoje přeshraniční cykloturistiky, příklady zlepšení organizačních a prostorových podmínek pro
rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky.

Záznam:
1/ V úvodu byli přítomní přivítáni panem náměstkem primátora Halátkem. Následně proběhla prezentace
Cykloprojektu, jeho základní myšlenky, cíle a jednotlivých fází, byli jmenováni zapojení partneři projektu, popsány
dosud provedené činnosti a aktivity, dále úkoly a aktivity následující včetně potřeby implementace projektu. V závěru
byly představeny odkazy na webovou platformu projektu a jeho geoportál.
2/ Následovala prezentace Moravskoslezského kraje v oblasti jeho aktivit a podpory cyklo. Je třeba dodat, že
Moravskoslezský kraj má koncepční dokument strategie Moravskoslezského kraje z roku 2007 a je třeba jej
aktualizovat. Vzorem mohou být aktivity Olomouckého kraje. Nejde o to, že má cyklokoncepci, ale jde o to, jakým
způsobem je naplňována (viz. bod níže).
3/ V další části konzultace proběhla pracovní diskuze navrženého trasování CZ - PL dálkové cyklotrasy
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. V tomto případě byly představeny kroky a jednání, které jsou realizovány
na území Olomouckého kraje v rámci implementace / realizace dálkových cyklotras. Proběhla řada jednání, která mají
i vliv na ostatní kraje v ČR. Jednalo se o tato jednání a vyjádření:

•
•
•
•

Vyjádření Povodí Moravy k vedení dálkových cyklotras/cyklostezek s vazbou na hrázích, které je de factto
platné pro celou Českou republiku, neboť navazuje na právní analýzu. Jednání proběhlo dne 16. 5. 2018 v Brně.
Jednání ve věci postupného značení a přeznačení mezinárodních, dálkových a regionálních tras na území
Olomouckého kraje dne 17. 5. 2018 na odboru strategického rozvoje kraje.
Jednání ve věci vazby ŘSD Olomouc k dálkovým cyklotrasám a spolupráce s Olomouckým krajem dne 31. 5.
2018 na ŘSD Olomouc.
Jednání ve věci řešení vazby Odboru dopravy KÚOK + SSOK k podpoře cyklodopravy, značení cyklotras a
spolupráce s krajským cyklokoordinátorem dne 14.6. 2018 (dopoledne) na odboru dopravy KÚOK.

Připravuje se:
•
•
•
•
•
•
•

Jednání ve věci realizace Moravské stezky s odborem investic KÚOK dne 20.6. 2018 na odboru investic KÚOK
Jednání ve věci vazby SŽDC na dálkové cyklotrasy a spolupráce s Olomouckým krajem dne 20.6. 2018 na SŽDC
Oblastní ředitelství Olomouc kancelář náměstka pro techniku,)
Jednání ve věci podpory výstavby cyklistických komunikací a dálkových cyklotras dne 25. 6. 2018 na SFDI v
Praze.
Jednání ve věci postupné značení a přeznačení mezinárodních, dálkových a regionálních tras na území
Olomouckého kraje (část 2) dne 27.6.2018 na KÚOK odbor strategického rozvoje kraje
Jednání s Olomouckým krajem o podpoře výstavby cyklostezek a realizací sítě dálkových cyklotras dne 12. 7.
2018 v Litovli
Jednání ORP Jeseník ve věci Moravské stezky a spolupráce s Olomouckým krajem ve věci podpory cyklotras
dne 16. 7. 2018
Druhé jednání ve věci realizace Moravské stezky s odborem investic KÚOK dne 26.7. 2018.

V rámci konzultací byly představeny konkrétní kroky pro realizaci několik významných i drobných úprav Moravské
stezky v Olomouckém kraji. Výstupy z konzultací budou využity při dokončení inventarizace a zpracování přehledu
investičních potřeb dálkové CZ- PL trasy na území obou krajů.
Pan náměstek primátora na závěr představil již existující úsek dálkové cyklotrasy Opava - Krnov a historii,
současnost i budoucnost tohoto projektu. Následně proběhla cykloexkurze po této trase.
Fotografická dokumentace (elektronická verze) z konzultace – viz. příloha.
Webové odkazy
Cykloprojek: http://cykloprojekt.irt.wroc.pl/index.php/pl/o-projekcie/
Geoportál: https://map.nmaps.pl/irt.dsp1.k2omTO/cykloprojekt
Zapsal: Ing. Jaroslav Martinek, jednatel Asociace měst pro cyklisty

Kontaktní osoba
Jméno a příjmení: Jaroslav Martinek
tel.: +420 602 503 617
e-mail: jarda@dobramesta.cz

