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Příloha č. 41 

Záznam 

 z jednání ke značení a přeznačení cyklotras v Olomouckém kraji 

Místo jednání:         zasedací místnost KÚOK 10. patro budova  RCO, Jeremenkova 1211/40b 

Den jednání:           úterý 25.2.2020 v 9:00 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 

 

A. Cílem jednání bylo zjistit plnění opatření 2.2.3 – postupné značení a přeznačení 

mezinárodních, dálkových a regionálních tras na území Olomouckého kraje, které je 
obsaženo v Akčním plánu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 
v objednávce kraje na rok 2020. 

Dle Akčního plánu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji je pro rok 
2020 plánováno uvolnit do značení celkem 275 tis. Kč v následujícím členění: 

Opatření 2.2.3  

• 75 tis. Kč - přeznačení dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 na celém území Olomouckého 
kraje. 

• 75 tis. Kč - přeznačení dálkové cyklotrasy EuroVelo 4 na celém území Olomouckého 
kraje. 

• 50 tis. Kč - přeznačení dálkové Moravské stezky dle zpracovaného návrhu změn. 

• 50 tis. Kč - přeznačení dálkové cyklostezky Bečva dle zpracovaného návrhu změn. 

• 25 tis. Kč – zrušení vyznačení stávající trasy Jantarové stezky z Olomouce do Přerova 
a přeznačení cyklostezky jako č. 5 z Olomouce do Lipníka nad Bečvou přes Velký 
Újezd. 

CT4 - Moravská stezka: 

  
Bylo dohodnuto, že správce Moravské stezky Moravská stezka z.s., Náves Svobody 8/14 

Olomouc-Holice, 779 00 Olomouc, IČO: 04828194 nacení následující úseky k přeznačení. 
Všechny úseky byly při jednání odsouhlaseny v mapovém podkladu (viz. příloha č.1) 

- Lipová Lázně - vedení přes areál lázní; 
- Horní Lipová - převedení na místní komunikaci k hotelu Hélios; 
- Sudkov - po polní cestě upravené v rámci pozemkových úprav a dále podél řeky 

Desné a řeky Moravy přes Pazdernu a pak zpět na silnici; 
- Leština - Třeština - vedení po protipovodňové hrázi až k MVE Háj (kontaktovat firmu 
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ENSYTRA – Ing.Grohar - http://www.ensytra.cz/kontaktni-informace-1.html; 
- Rimice - Mladeč - Sobáčov - Víska - Litovel na místo stávající trasy NovéMlýny - 

Nové Zámky – Litovel; 
- Nemilany - Kožušany - po pěšince pod estakádou na místo po stávající trase po silnici 

II/435. 
 

 
CT5 - (EuroVelo9): 

 

Bylo dohodnuto, že správce cyklostezky č.5 (částečně EuroVelo 9) „Moravský labyrint, z.s.“ 

Kmochova 692/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 02040182 nacení následující úseky 
k přeznačení. Všechny úseky byly při jednání odsouhlaseny v mapovém podkladu (viz. 
příloha č.2). 
 

- Repechy - trasovat okolo rozhledny; 
- Plumlov - jižně od Podhradského rybníka, místo po II/337; 
- Vedení přes Prostějov- podél Hlučely (nacenit na 3 části, neboť každá z nich se bude 

značit zvlášť); 
- Olšany - Bystročice - přes Žernůvky s napojením na nově vybudovanou cyklostezku 

v r. 2019 Bystročice – Nedvězí; 
- Vyznačení CT č.5 v úseku Lipník nad Bečvou - Hranice po CS Bečva. 

  
Poznámka:  
Hranice - Bělotín - Lučice - koordinovat s MSK po realizaci CS Bělotín. Tento úsek bude 
vyznačen až v roce 2021. 

 
 

CT 50 - Bečva: 

 

Bylo dohodnuto, že správce cyklotrasy Bečva č.50  „Cyklostezka Bečva, z.s.“, Boční 551, 783 

72 Velký Týnec, IČ: 22851593 nacení následující úseky k přeznačení. Všechny úseky byly 
při jednání odsouhlaseny v mapovém podkladu (viz. příloha č.3). 
 

- Skalička – Ústí 
- Objízdnou provizorní trasu Sušice – Radslavice; 
- Přeznačit v Lipníku nad Bečvou – most „U Škrabalky“ 50 a 50A dle toho jak bylo na 

jednání dohodnuto. 
 

Poznámka: 
Ústí - Hranice rozhodnout se, zda využít stezku v parku v Teplicích lázních na pravém břehu 
Bečvy, ač zatím končí u učiliště. Tento úsek bude vyznačen až v r. 2021. 
 

 

B. Dále bylo předmětem jednání i plnění opatření 2.3.1  - zajištění průběžné údržby 

značení cyklotras, které je obsaženo v Akčním plánu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy 
v Olomouckém kraji a to v objednávce pro rok 2020. 
 
Bylo dohodnuto, že správce této cyklotrasy  Klub českých turistů  nacení následující úseky 
k přeznačení. Všechny úseky byly při jednání odsouhlaseny v mapovém podkladu. 
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Cyklotrasa č. 6025 

 

- přeznačení úseku cyklotrasy mezi Náměští na Hané - Loučany a Těšetice 
 
Cyklotrasa č. 6053 

 

- Soutok Oslavy a Huntavy - Rešovské vodopády 
 
Ostatní trasy které vyplynuly z provedených kontrol cykloznačkaři KČT 

 

• Přestavlky - Krčmaň – Grygov, přetrasovat směr Velký Týnec (Cyklotrasa 
č. 6061) 

• Uničov, místní část Horní Sukolom – Dlouhá Loučka – Rešovské vodopády – jde o 
složitější problém přeznačení, který vyžaduje zpracování studie jak vyznačit a přidělit 
čísla. 
 

Bylo dohodnuto, že všechna výše uvedená nacenění budou předložena odboru kancelář 

hejtmana, odd. cestovního ruchu (Bc. Tomáši Weberovi) v termínu do 15.3.2020! 

 
 
Dále byla podána informace, že probíhá Zpracování pasportu cyklotras s vazbou na nové 
cyklistické stezky včetně návrhu na přeznačení vybraných cyklotras na kterých jsme se shodli 
a to na celém území Olomouckého kraje 
 
 

 

Zapsal: Ing. Stanislav Losert 


