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 Třinci, dne 19. 6. 2018, v 13:00 hod.
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 .
Shrnutí diskuse z 14. 6. 2018 v Opavě k Cyklostrategie Moravskoslezského kraje s vazbou na krajský plán řešení
udržitelné mobility. Příklady z Olomouckého kraje.

Záznam:
1/ V úvodu byli přítomní přivítáni jednatelem Asociace měst pro cyklisty Jaroslav Martinkem. 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). Z prezentace plynuly tyto závěry:
•
•

Prověřit potřebu vzniku pozice krajského cyklokoordinátora
Prověřit relevantnost připravovaného dotačního programu na r.2018-2019 (projektové dokumentace,
dopravní značení, opravy, doprovodná infrastruktura).

Následně bylo předáno slovo každému z účastníků a byly zmíněny níže uvedené záležitosti:
−
−
−
−

Potřeba realizace cyklotrasy ve směru z Dolního Benešova na Ostravu, oprava cyklostezky u Děhylova
Určitě by bylo vhodné na jednání týkající se koordinace cyklistické dopravy přizývat zástupce klubu českých
turistů. Značení by mohli provádět jen v souladu s danou koncepcí pro cyklistickou dopravu.
Je nutné zajistit finanční prostředky na aktualizaci zastaralé koncepce rozvoje cyklistické dopravy MSK.
Zvážit možnost podpory realizace pruhů pro cyklisty.

−

−
−
−

Záměry obcí na výstavbu cyklistické infrastruktury by měly být zaneseny do územních plánů obcí a měst.
Rovněž by měly být v souladu s dokumenty, které jsou zmíněným nadřazené (např. zásady územního
rozvoje).
Bude vhodné z dotací podpořit doprovodnou infrastrukturu cyklistických tras, vč. značení.
Z dotačních programů plánovaných na r. 2018 a 2019 podpořme zejména menší obce (velké by pohltily celou
alokaci).
Je nezbytné vydefinovat základní páteřní síť dálkových cyklotras vedoucím napříč MSK.

Zřízení pozice krajského cyklokoordinátora:
Tato myšlenka je podporována všemi účastníky jednání. Jednoznačně podporují její vznik. Tato osoba by mohla být
zaměstnancem Krajského úřadu MSK na plný úvazek. Jeho náplni by mohlo být:
•
•
•
•
•

Koordinace okresních či městských cyklokoordinátorů
Koordinace projektů realizovaných na území MSK
Správa elektronického systému evidence cyklistické sítě v MSK.
Komunikace s cyklokoordinátory jiných krajů, vč. národního
Hodnocení činnosti rozvoje cyklistické sítě a infrastruktury v MSK.

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 jednání a vyjádření, která byla prezentována na konzultačním jednání dne 14.
6. 2018 v Opavě.

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

