„Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí”
KONZULTACE
PRŮBĚHU DÁLKOVÉ ČESKO-POLSKÉ CYKLOTRASY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
JAROMĚŘ 16.7.2018

místo pracovního setkání: Říční a sluneční lázně Na Úpě
čas: 10:30 až 15:30 hod.
počet účastníků – viz. prezentační seznam zúčastněných v příloze
zástupci Královéhradeckého kraje, měst a obcí (Jaroměř, Smiřice, Náchod), zástupci regionu Klodzki (Kudowa-Zdroj,
Radkow), Správy silnic KHK, KRNAP, IRT, překladatelka

program:
1.
2.
3.
4.
--5.
6.
--7.

uvítání
prezentace účastníků
prezentace myšlenky a rozsahu projektu
příklad „dobrá praxe“ – Labská stezka – úsek Hradec králové – Kuks (ekonomický rozměr – prezentace)
přestávka na kávu
konzultační workshopy (včetně diskuze s územními správci)
diskuze: co bude následovat po skončení projektu?
oběd
pěší exkurze k plánovanému propojení Labské a Kladské stezky

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.

1/ V úvodu byli přítomní přivítáni panem starostou Jaroměře. 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. Následovala prezentace Královéhradeckého kraje v oblasti
jeho aktivit a podpory cyklo vyplývající z koncepčního dokumentu Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje
v oblasti cyklo, in-line a bike produktů (dále „Strategie kraje“). Pan starosta Smiřic dále představil již existující úsek
dálkové cyklotrasy Labská stezka HK-Kuks a historii, současnost i budoucnost tohoto projektu.

2/ V další části konzultace proběhla pracovní diskuze navrženého trasování CZ-PL dálkové cyklotrasy
v Královéhradeckém kraji včetně propojek na polskou stranu (powiat klodzki). Jednotlivé připomínky a podněty byly
současně pracovně zakresleny do mapy.
V rámci konzultací bylo identifikováno několik významných i drobných úprav trasování CZ-PL dálkové cyklotrasy a
doplněn přehled identifikovaných oblastí pro in-line a MTB turistiku na území Královéhradeckého kraje a Powiatu
Klodzkého. Jednalo se zejména o zapracování podkladů KHK ze Strategie kraje včetně MTB záměrů. Výstupy
z konzultací budou využity při dokončení inventarizace a zpracování přehledu investičních potřeb dálkové CZ-PL trasy
na území KHK.

Závěry:
1. obecně zapracovat předané podklady KHK ze Strategie kraje (dálkové trasy, okruhy, propojky) včetně MTB
záměrů
2. vyřešit dublování tras
3. doplnit dálkovou cyklotrasu CT27 Kladská stezka
4. doplnit okruh okolo Rozkoše
5. doplnit Okruh Ratibořice
6. prověřit možnost napojení Radkowa
7. upřesnit napojení Kudowy-Zdroje

Fotografická dokumentace (elektronická verze) z konzultace – viz. příloha mailu.
Webové odkazy
Cykloprojekt: http://cykloprojekt.irt.wroc.pl/index.php/pl/o-projekcie/.

Geoportál: https://map.nmaps.pl/irt.dsp1.k2omTO/cykloprojekt.

