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Záznam 

Koordinační jednání nad vedením páteřních tras - 4 (sever od Olomouce) 

Místo jednání:         sídlo Atelis, Rokycanova 13, Olomouc  

Den jednání:  úterý 1.6.2021 v 13:00-16:00 hod 

Účastníci jednání:  

- za krajského cyklokoordinátora - Ing. Petr Smítal, Ing. Stanislav Losert,  
Ing. Jaroslav Martinek 

- za KČT - Jiří Zapletal 
- za správce Moravské cyklotrasy, Cyklostezky Bečva a cyklotrasy č.5 - Jan 

Machovský 
- za KÚOK, odbor kancelář hejtmana, odd. CR a vnějších vztahů - Bc. Tomáš 

Weber 
 

CT4 - Moravská stezka (sever od Olomouce): 

• Záměr 01 - Vazba na Polsko v pokračování příhraniční stezky v Mikulovicích 
mimo silnici I. třídy není stále z polské strany řešena. Bude snaha o řešení 
z úrovně cyklokoordinátorů, tak i z úrovně pana náměstka 
jednání na místní úrovni svolá: Martinek (T: do konce 2021) 
apel z úrovně kraje: Šafařík  

• Na mnoha úsecích je zřejmý rozpor mezi vedením EV 9 a CT 4 – nutné po 
stabilizaci a zavedení do GIS nahlásit na Nadaci partnerství 
Zajistí: Losert+Machovský (T: do 31.8.2021) 

• V portálu mapy.cz jsou jen dílčí vedení tras EV, EV 9 je určena pouze mezi 

Olomoucí a Rakouskem: https://mapy.cz/s/mafenacole; EV 4 pak jen v úsecích 

převážně v Čechách: https://mapy.cz/s/jupareneku. Po stabilizaci je vhodné zaslat 

podklady na portál tak, aby tyto trasy byly ucelené a správně vedené i na území 

Olomouckého kraje 

Zajistí: Machovský (T: do 31.8.2021) 

• V Mikulovicích je shoda na přeznačení po nové cyklostezce: 

https://mapy.cz/s/lafesometa  

Realizaci v roce 2021 zajistí: Machovský  

• V roce 2020 přeznačení přes areál lázní v Lipové-lázni. Není aktualizováno na 

portále mapy.cz 

Zajistí: Machovský (T: do 30.6.2021) 

• Přeznačení cyklotrasy k Heliosu v Dolní Lipové není úplné, cyklotrasa je do 

původního vedení po silnici II/369 převedena lávkou přes Staříč u č.p. 457. 

S panem starostou Žmolíkem je vhodné dojednat dva drobné investiční záměry: 

o úpravu vedení u autobusové zastávky „Lipová-lázně, rozc. k žel. st.“; 

o zpevnění povrchu místní komunikace parc. č. 438 a 1738/2 

Zajistí: Losert, Weber (T: do 31.8.2021) 

• Záměr cyklostezky Ostružná – Ramzová se zpracovanou DSP, kterou zajistila 

obec, je brzděn dořešením soukromého pozemku (parc. č. 792/2, vlastník: Mika 

https://mapy.cz/s/mafenacole
https://mapy.cz/s/jupareneku
https://mapy.cz/s/lafesometa
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Dalimil JUDr. LL.M., Nová Seninka 79, 78832 Staré Město), který se zároveň 

nachází pod silnicí II. třídy, proto je vhodné pro majetkoprávní řešení zasáhnout 

z úrovně Kraje. Tento připravený úsek pak může převzít Kraj k realizaci. 

Dohodu s vlastníkem přenese na krajskou úroveň: Šafařík 

• Bude prověřena možnost přeznačení cyklotrasy mezi Ostružnou a Brannou  

na účelovou komunikaci se zaústěním nad hřbitovem v Branné, což bude 

eliminovat nutnost vést CT na průtahu Brannou. 

Trasování prověří: Smítal + Zapletal 

Přeznačení v roce 2021 zajistí: Machovský 

• Došlo k dohodě, že současné trasování přes Vikantice je vhodné s ohledem  

na minimální zatížení silnic a pěkná panoramata. Proto je nutné, najít eliminaci 

vedení cyklotrasy od železniční stanice po odbočku na Staré Město, což řeší 

předcházející bod. Návrh cyklistické komunikace v koridoru dráhy, silnice II/369 a 

řeky Branná bude dlouhodobou vizí, kterou dotčené obce zatím nijak neiniciují.  

• Pro stabilizaci úseků 09, 10.1. je nutné svolat jednání za účasti města Hanušovice 

a obce Bohutín 

Trasu prověří: Smítal 

Svolá: Losert (T: do konce roku 2021)  

• Návrh pásového značení YESCYKLO v lokalitě Nové hradu nad Raškovem: 

poskytne: Machovský 

• Zbytečný závlek ke kostelu v Bohutíně bude zrušen. Cyklotrasa napřímena a 

k památce bude z obou stran provedena informační tabulka odbočky z trasy 

V roce 2021 přeznačí: Machovský, Zapletal 

• Stav přípravy záměru 10.2 Bohdíkov - Ruda nad Moravou: 

prověří: Losert 

• Bylo představeno výhledové vedení úseku 11.4 Habrmannův mlýn – Sudkov 

Trasu prověří: Smítal 

• „Úsek 13 Hráz okolo Třeštiny, vč. alt. podél trati do Mohelnice“ není stabilizovaný, 

nutná další jednání zúčastněných subjektů. Musí se zohlednit výhledové stavby 

v lokalitě jako stavba nadjezdu II/444 nad železnicí. Zřejmě je vhodné toto jednání 

rozšířit o řešení povrchů na severním úseku k Leštině 

Svolá: Losert (T: do konce roku 2021)  

• V Mohelnici dojde k přeznačení cyklotrasy z II/444 k nádraží a naváže na 

cyklostezku do Moravičan 

V roce 2021 přeznačí: Machovský 

• Úsek 16.2 Lhota nad Moravou – Hynkov – svolat jednání nejprve s Povodím 

Moravy ohledně jejich záměrů s hrází (vhodné zakomponovat jako jeden bod 

velkého jednání s ředitelem Povodí Moravy, Závod Horní Morava), pak s obcemi  

Svolá: Martinek (T: do konce roku 2021)  

• Všichni zúčastnění projdou zaslané mapy k jednotlivým dálkovým trasám a 

zaslané tabulky a zejména doplní sloupec, zda má jít o investici 

Olomouckého kraje. 

Zapsal: Ing. Petr Smítal 


