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Záznam z jednání ve věci  
Drážní cyklostezky Moravský Beroun – Dvorce 

 (místo konání Městský úřad ve Šternberku dne 29. 1. 2019) 
 
Přítomni dle prezenční listiny: M. Šestáková, T. Feranec, J. Božovský, P. Smítal, J. Petřek,  
M. Sova, P. Roubínek  
 
 
Úvodem 
 
Snahou krajského cyklokoordinátora je podporovat realizaci opatření Koncepce rozvoje 
cyklistické dopravy v Olomouckém kraji, která byla schválena Radou Olomouckého kraje 
v únoru 2018. Za tím účelem bylo svoláno jednání na téma Drážní cyklostezky Moravský 
Beroun – Dvorce. 
 
Tématem jednání byla diskuze nad možnostmi realizace cyklostezky v trase zrušené 
úzkokolejné trati Moravský Beroun – Dvorce. Téma je vhodné uchopit komplexně i  
s doprovodnými aktivitami ve vazbě na cestovní ruch. Problematické se jeví dvojí křížení 
komunikace I/46 (za předpokladu kopírování přesné trasy původní trati budoucí 
cyklostezkou), v rámci ČR i Evropy však jsou takové příklady - jako nezbytné se jeví 
zpracování vyhledávací studie, která by definovala jednotlivé možnosti trasy cyklostezky, a 
bylo by řešeno více variant včetně křížení i bez něj. Studie by také zodpověděla případné 
dotazy dotčených orgánů a definovala by rozsah zásahů do dřevin. Ten bude významný. Jedná 
se o stezku mezi dvěma kraji – náročnější na získání vyjádření dotčených orgánů - u druhého 
křížení (ve směru na Dvorce) existuje vodoteč – propustek – možnost zřízení podchodu/ 
podjezdu?  Z hlediska majetkových poměrů mohou být problematické pozemky v majetku 
Arcibiskupských lesů, dále může být problém s lesními pozemky ve správě Lesů ČR. Potřeba 
dořešit přesné trasování v Moravském Berouně a dohodnout šířku budoucí stezky, ideální se 
jeví kompromisní varianta 2,5 m, což by případně umožnilo i provoz turistického vláčku. 
Prvotní odhad nákladů na vybudování stezky je 35 mil. Kč (spodní hranice), de facto půjde o 
novostavbu stezky. Nabízí se možnost realizace odbočky na Čabovou, kde je provozován 
model původní železnice, existuje zde prodej farmářských výrobků – sýrů – propagace a 
marketing stezky. Ing. Petr Smítal zpracuje cenovou nabídku na zpracování vyhledávací 
studie do 15. 2. Bude následovat dohoda obcí na způsobu financování příprav. Mikroregion 
Šternbersko bude nadále zajišťovat předávání informací, koordinovat přípravné aktivity a 
spolupracovat na přípravách dle potřeby (i s krajskými cyklokoordinátory – získat kontakt na 
koordinátora MS kraje – zajistí Ing. Martinek)  
  
 
 
Zapsal P. Roubínek, doplnil Petr Smítal  
  
 


