Příloha č. 34
Záznam z jednání ve věci vyznačení cyklotrasy k pramenům Odry
konaného dne 22.5.2019
(místo konání Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá dne 26.3.2019)
Přítomni:
- za krajského cyklokoordinátora - Ing. Stanislav Losert,
- za Újezdní úřad Libavá - podplukovník In. Ladislav Zakuťanský (přednosta újezdního
úřadu)
- za obec Velký Újezd - Ing. Josef Jelen (starosta)
- za obec Kozlov - Ing. Roman Fojtík (starosta)
- za Kub českých turistů - Jiří Zapletal (KČT - oblast Olomoucký kraj)

1. Vyznačení cyklotrasy k pramenům Odry odbočením
z nadregionální dálkové cyklotrasy č. 5
Jednání vycházelo ze závěrů učiněných na setkání starostů obcí Velkého Újezdu, Dolního
Újezdu, Lipníka nad Bečvou a Kozlova, správce cyklostezky Bečva a Moravské cyklostezky
a cyklotrasy č. 5, krajského cyklokoordinátora, zástupce Klubu českých turistů (KČT) a
projektanta Nell projekt s.r.o. Zlín.
Rekapitulace dosavadních jednání a závěrů z nich učiněných:
Toto jednání se konalo dne 26.3.2019 na obecním úřadě v Dolním Újezdě a jako jeden z bodů
řešilo problematiku cyklostezky Szlak Odry, která má v sousedním Polsku a
v Moravskoslezském kraji velký význam a je marketingově uchopená. Je vedena podél řeky
Odry z Frankfurtu nad Odrou přes Opole k našim hranicím přes Bohumín, Ostravu, CHKO
Poodří až k Novému Jičínu. Dále její vyznačení peážuje po trase nadregionální stezky č. 5
z Moravskoslezského kraje (od Palačova) až do Lipníka nad Bečvou.
Výše uvedená trasa Szlak Odry byla projednávaná na KÚOK dne 27.6.2018 za účasti
zástupců z Nadace Partnerství, které zastupovali Luboš Kala (koordinátor monitoringu
cyklistů), Juraj Flamik (GW KMW) a Daniel Mourek (člen výboru EuroVelo council
member) zapadá do snahy postupného značení a přeznačení mezinárodních, dálkových a
regionálních tras na území Olomouckého kraje.
Na jednání 27.6.2018 bylo dohodnuto, že poslední úsek z Lipníku nad Bečvou k prameni
Odry ve vojenském újezdu Libavá v blízkosti obce Kozlov (značená cyklotrasa 6238) bude
zahrnuta do marketingové trasy Szlak Odry. (Poznámka: bude nutné vyznačit cykloznačkami
úsek z Kozlova k prameni Odry, kde je doposud pouze značení KČT pro pěší turisty. Pramen
Odry je přístupný o víkendech.
Na jednání ve Velkém Újezdě dne 26.3.2019 předložil zástupce KČT Jiří Zapletal k diskusi
návrh vyznačení trasy k pramenům Odry a to odbočením z nadregionální trasy č.5 ze dvou
směrů. Jednak ze směru od Moravskoslezského kraje (u Lipníka nad Bečvou), jako trasa č.
6059 na které se všichni shodli a jednak ze směru od Olomouce (u Velkého Újezdu) jako trasa
6265 ve třech variantách (6265/1 nebo 6265/2 nebo 6265/3).
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Bylo dohodnuto, že o tom, která z těchto variant bude průchozí, rozhodne stanovisko
přednosty Újezdního úřadu Libavá, ppl. Ing. Ladislava Zakuťanského, se kterým bude
v dohledné době sjednaná krajským cyklokoordinátorem informační schůzka za účasti
starostů obcí Velký Újezd a Kozlov a zástupce KČT.
Na dnešním jednání se k daným variantám vyjádřil jménem Armády ČR a Ministerstva
obrany přednosta Újezdního úřadu Libavá, ppl. Ing. Ladislava Zakuťanský vyjádřil
jednoznačně.
Souhlasí s vyznačením ze směru od Moravskoslezského kraje (u Lipníka nad Bečvou), jako
trasa č. 6059 a ze směru od Olomouce (u Velkého Újezdu) jako trasa 6265 pouze ve variantě
mimo vojenský újezd a to na trase Velký Újezd „Na sušírně“- vysílač (kde obec vybuduje
zastavení s naučnou stezkou) - Kyjanice (s objezdem vrchem) - Radošov - Kozlov - pramen
Odry. (viz. mapový podklad).
Bylo dohodnuto, že KČT takto dohodnuté trasy v terénu vyznačí v průběhu roku 2020 a
krajský cyklokoordinátor (Jarda Martinek) bude o těchto závěrech neprodleně informovat pan
Daniela Mourka a Moravskoslezský kraj, aby do příslušných mapových podkladů a do
marketingových podkladů byla tato skutečnost zahrnuta.
Zapsal: Ing. Stanislav Losert
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