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2.2 Úvod
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje je zpracována na
základě usnesení rady Moravskoslezského kraje č. 10/566 ze dne 3. května 2005 a vychází
z požadavku odstranit systémové nedostatky v oblasti přístupu kraje k otázkám cyklistické
dopravy – jak jej stanovilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 24/979/1
ze dne 10. června 2004, kterým schválilo Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury
Moravskoslezského kraje.
Cyklistika a cykloturistika zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj. Jízda na kole
umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu a současně většinou bezprostřední styk s přírodou. Kolo je
téměř bezhlučný dopravní prostředek pro všechny věkové generace, neznečišťuje okolí, čímž
přispívá k ozdravění životního prostředí.
Mezi další výhody jízdy na kole patří jeho dostupnost pro všechny vrstvy obyvatel, k jízdě na kole
člověk nepotřebuje žádné oprávnění, na kole se dostaneme tam, kde autem nikoliv, s kolem nemáte
prostorové problémy zaparkovat, dopravní zácpu můžete rychle vyřešit převedením kola na jinou
komunikaci, na kole jedete od domu až do práce,školy, na úřad, provoz kola má minimální finanční
nároky na vaši peněženku, aj.
Základní rozdělení jízdy na kole je možné uvést jako:
- jízda za prací, zaměstnáním, do školy, při této jízdě jsou využívány nejkratší trasy s pokud
možno kvalitním povrchem, výsledkem je opakující se projížděná trasa v pracovní dny, v
krátkém časovém úseku, významným prvkem je zde bezpečnost cyklisty, tento pohyb však
v současnosti je většinou v plném silničním provozu a to i na komunikacích s vysokou intenzitou
motorového provozu, kde o bezpečnosti cyklisty lze s úspěchem pochybovat, ideální stav,
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oddělená cyklistická doprava na cyklostezce (tj. cyklistický pás, vedený jako samostatná
pozemní komunikace), cyklopruhu (tj. část pozemní komunikace, určená pro jeden jízdní proud
cyklistů. Tento pruh je veden po komunikaci společně s ostatní dopravou, ale minimálně ve
vodorovně odděleném jízdním pruhu, v části chodníku nebo vozovky) a cyklopásu (tj. pozemní
komunikace nebo její část, která je složena z více cyklistických pruhů. Cyklistický pás může být
jednosměrný nebo obousměrný),
- rekreační, turistická, která ponejvíce využívá cykloturistické trasy, vyznačené na silnicích
s nižší intenzitou provozu, na místních, lesních a polních komunikacích, tyto vedou z města do
vesnice, podél hradů, zámků a jeskyň, přibližují zajímavé přírodní výtvory, významným prvkem
je zde poznání, relaxace a to, že člověk pohybem vlastními silami dělá něco pro své zdraví,
- kategorie sportovní, mající svá zvláštní specifika (zvláštní podmínky, uzavřené tratě a okruhy,
atd.) a sportovně-rekreační, která umožňuje na vybraných trasách, drahách a v areálech věnovat
se další formě tzv. adrenalinových aktivit, což umožní odreagování bez vedlejších následků,
pochopitelně při respektování zásad bezpečnosti. Tato kategorie není touto prací řešena.
Cílem této koncepce je zkoordinovat rozvoj cyklistické dopravy na území moravskoslezského kraje,
sladit jej se státní (národní) a evropskou koncepcí a vytvořit tak předpoklady pro prověření a
doplnění sítě mezinárodních, dálkových, regionálních a nadregionálních cyklotras na uvedeném
území s napojením na trasy sousedních krajů a na trasy na polské a slovenské straně. Neméně
významnou součástí je také zlepšení kvality tras a jejich okolí, zejména ve vazbě na podporu
vhodného podnikání v dané oblasti. V nevyhovujících úsecích (problémových místech) především
zvýšit bezpečnost.
Výsledkem koncepce by měl být materiál, který navrhne, jakým směrem se má ubírat rozvoj
cyklistické a cykloturistické dopravy, připraví podklady a zásadní informace pro tento rozvoj, a tím
vytvoří podmínky pro rozvoj bezpečné cyklistické dopravy do zaměstnání, do školy, na úřad, aj. a
současně v rámci cykloturistické dopravy podpoří rozvoj turistického ruchu na území
moravskoslezského kraje. Vzhledem k novému územnímu rozdělení ČR na kraje budou v koncepci
řešeny mezinárodní, dálkové (nadregionální) a regionální cyklotrasy, které by měly být vzhledem ke
svému významu pod patronací kraje. Nepřehlédnutelnou částí je i doplnění doprovodných zařízení
pro cykloturistiku v jednotlivých úsecích nebo lokalitách a rozvoj ostatních služeb (stravovací,
ubytovací, informativní, poznávací, zábavné, aj., které mohou z cykloturistiky profitovat.

2.3 Zdůvodnění a záměr projektu
Účelem koncepce je naplnění záměrů Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského
kraje, schválené usnesením č. 24/979/1 zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 10. června 2004.
Tato studie bude sloužit jako základní dokument pro navržení způsobu a přístupů k řešení problému
cyklistické dopravy v podmínkách kraje, zabezpečení průzkumu, vyhodnocení, koordinace a
projekční přípravy sledované sítě tras a podpory budování cyklostezek v rámci jiných dopravních
staveb.

2.4.1 Územně plánovací dokumentace a podklady
Územní plán VÚC Ostravské aglomerace, Terplan Praha, a.s., 1994, schválený nařízením vlády ČR
č. 185/1994 Sb., včetně schválené Změny č. 1 a č. 2
Územní plán VÚC okresu Opava , Ing. arch. Jaroslav Haluza, Atelier Ostrava – Mariánské Hory,
2003, schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 6. 2. 2003
Územní plán VÚC Jeseníky, Terplan, a.s. Praha, 1993, schválený usnesením vlády ČR č. 613 dne 2.
11. 1994
Územní plán VÚC Jeseníky - 1. změna, Ing. arch. J. Haloun, Projekční kancelář, Praha, 2002,
schválená usnesením vlády ČR č. 1042 ze dne 30. 10. 2002;
CHKO Jeseníky – urbanistická studie, Ing. František Kačírek, Terplan, a.s. Praha – Ústav pro územní
plánování, 1995
Územní plán VÚC Beskydy, Atelier T-plan Praha, s.r.o,. zodpovědný projektant RNDr. Libor
Krajíček, 2001, schválený usnesením vlády ČR č. 298 ze dne 25. 3. 2002
Územní plán VÚC Ostrava – Karviná, Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědný projektant
Ing. arch. Petr Gajdušek, projednává se
Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje, Ekotoxa Opava, s.r.o.,
listopad 2004, schválená zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 23. 6. 2005

2.4.2 Ostatní odvětvové dokumenty a podklady
ČSN 73 6021 Světelné signalizační zařízení
ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (revize 2005)
ČSN 73 6380 Přejezdy a přechody na celostátních drahách a vlečkách
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, II. vydání MDaS ČR, CDV Brno,
prosinec 2002
Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, I. vydání MDaS, CDV
Brno, prosinec 1996
Rozvoj cyklistické dopravy v České republice, díl II. Soubor zařízení pro cyklistickou dopravu
a její technické prvky. Cyklistická infrastruktura, MDaS ČR, květen 2000
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, CDV Brno
TP 108 Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách
TP 117 Zásady pro informačně – orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, CDV Brno, únor 2001
Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
prosinec 2001
Jízdní řády IDOS (vlak, autobus), CD – ROM 2004/2005
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR (2004)
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, Cíle, realita, vyhlídky (2005)

2.4 Výchozí podklady
Výchozím podkladem pro zpracování koncepce byl zjištěný stávající stav cyklistické dopravy na
území Moravskoslezského kraje, schválený Územní generel cykloturistických tras severní Moravy a
Slezska, Územní plány velkých územních celků (ÚPN VÚC) Ostravské aglomerace včetně 1. a 2.
změny, Beskydy, Jeseníky včetně 1. změny, okresu Opava a Ostrava – Karviná a územní plány
vybraných měst a obcí.
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2.4.3 Odborná literatura a ostatní zdroje
Cykloturistická mapa, KČT, měřítko 1 : 100 000, rok vydání:
- Hrubý Jeseník a Rychlebské hory (č. 12), 7/2001
- Opavsko a Poodří (č. 13), 12/2001
- Ostravsko (č. 14), 12/2001
- Beskydy a Javorníky (č. 27), 6/2001
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Řešeným územím je území Moravskoslezského kraje. Rozloha Moravskoslezského kraje je 5445
km2, kraj zahrnuje 6 okresů – Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava, 38
měst a 261 obcí. Moravskoslezský kraj leží na severovýchodním okraji České republiky v
severovýchodní části Moravy a Slezska. Jeho severovýchodní hranici tvoří státní hranice s Polskou
republikou, jihovýchodní hranici státní hranice se Slovenskou republikou (Žilinský samosprávný
kraj), z jihu sousedí se Zlínským krajem a na západě a jihozápadě s Olomouckým krajem.

Velká cykloturistická mapa, SHOCART, měřítko 1 : 75 000, rok vydání:
- Jeseníky, Kralický Sněžník (č. 118), 2000
- Bruntálsko a Osoblažsko, (č. 119), 2004
- Opavsko (č. 148), 2003
- Ostravsko (č. 149), 2004
- Moravská brána (č. 150), 2002
- Moravskoslezské Beskydy (č. 154), 2004

Tyto kraje vykazují poměrně výrazné odlišnosti ve srovnání s Moravskoslezským krajem. Zejména
Zlínský kraj (okresy Zlín a Uherské Hradiště) se svým rozvojovým potenciálem naprosto odlišuje od
území Moravskoslezského kraje a představuje jeden z rozvojových pólů Moravy (nízká
nezaměstnanost, dobré podnikatelské klima, vysoká atraktivita bydlení atd.). Nejméně příznivé
charakteristiky vykazuje Olomoucký kraj (jeho severní okraj – okres Jeseník), navazující na region
Bruntálska.

Ostatní mapy a průvodce, vydavatel, měřítko, rok vydání:
Jantarová stezka. Cykloprůvodce SHOCAT, 1 : 175 000, 2000
Euroregion Těšínské Slezsko. Cykloprůvodce SHOCART, měřítko, 1 : 100 000, 2000
Kysucké Beskydy, Veĺká Rača. VKÚ Harmanec, 1:50 000, 2003
Turistický autoatlas Česko, SHOCART, měřítko 1 : 100 000, 2002
Silniční mapy ČR, měřítko 1:50 000
Autoatlas Česká republika, měřítko 1:100 000, 1996
Webové stránky obcí a měst moravskoslezského kraje
Místní cyklomapy a cykloprůvodce, různé

Moravskoslezský kraj hraničí na severu a východě s územím Polské republiky. V Slezském
vojvodství - na území plošně více než dvakrát větším se nachází čtyřikrát více obyvatel, průměrná
hustota osídlení je zde cca dvakrát vyšší než v Moravskoslezském kraji. Příhraniční region (v širším
vymezení včetně Malopolského a části Opolského vojvodství) vytváří jedno z extrémně
urbanizovaných území v celoevropském měřítku. Nezaměstnanost je v tomto území v průměru
nižší než v Moravskoslezském regionu, přitom průměrná nezaměstnanost je v Polsku vyšší.
Mzdová úroveň obou regionů se výrazněji neodlišuje, především v důsledku příznivé korekce vývoje
kursu koruny v posledních letech. Prudký nárůst automobilizace v Polsku (z výrazně nižší výchozí
základny) bude ve střednědobém výhledu pokračovat. Samotný krátkodobý pohyb obyvatelstva za
rekreací, druhým bydlením apod. výrazně ovlivňují geografické podmínky. Z centrálního území
Slezského vojvodství vykazují např. Beskydy i Jeseníky nejen dobrou dostupnost, ale i stále příznivé
cenové poměry z hlediska úrovně cen v Polsku.

2.4.4 Použité zkratky
ČD
ČR
EU
CHKO
CHOPAV
KČT
MD
MDaS
MSK
MZe
MZCHÚ
NPP
NPR
OP
ORP
PPK
PR
PR
SO
SR
ÚSES
VKP

- České dráhy, a.s.
- Česká republika
- Evropská unie
- chráněná krajinná oblast
- chráněná oblast přirozené akumulace vod
- Klub českých turistů
- Ministerstvo dopravy
- Ministerstvo dopravy a spojů
- Moravskoslezský kraj
- Ministerstvo zemědělství
- maloplošné zvláště chráněné území
- národní přírodní památka
- národní přírodní rezervace
- ochranné pásmo
- obec s rozšířenou působností
- přírodní park
- Polská republika
- přírodní rezervace
- správní oblast
- Slovenská republika
- územní systém ekologické stability
- významný krajinný prvek

Tab. Vybrané ukazatele vojvodství v Polsku (r. 2001)
Polsko
celkem
Opolské
největší město
Warszawa
Opole
povrch v km2
312 685
9 412
100.00 %
3.01 %
obyvatel v tis.
38 660
1 091
100.00 %
2.82 %
obyvatel/ km2
124
116
počet obcí
2 486
71
100.00 %
2.86 %
nezaměstnanost
11.8 %
9.8 %
100.00 %
83 %
podíl na HDP
100.00 %
2.4 %
* vojvodství přímo nesousedí s Moravskoslezským krajem

Malopolské*
Kraków
15144
4,84 %
3207
8,30 %
212
181
7,28 %
7,1 %
60 %
7,4 %

Po vstupu do EU dochází k dalšímu zvýšení intenzity dopravních vazeb podél hranice s
Polskem. Z ČR se výraznější pohyb za prací do sousedních zemí neočekává, Mnohem mobilnější
obyvatelstvo však vykazují země jako je Polsko a Slovensko. Zejména v okresech Karviná a Frýdek
– Místek je nutno brát v úvahu existující infrastrukturu orientovanou na polsky hovořící občany
(školy, polské kulturní organizace, část obchodů a otázkou je např. vývoj aplikace polského jazyka
jako druhého jazyka na úřadech). Spolu s vyšším podílem polského obyvatelstva v těchto okresech
se takto posilují předpoklady pro obnovení tradičních migračních proudů a pohybů, které
existovaly v minulosti.

2.5 Charakteristika řešeného území
2.5.1 Vymezení řešeného území, širší vztahy a vazby

Dopravní projektování, spol.s r.o.

vojvodství
Slezské
Katowice
12 294
3.93 %
4 894
12.66 %
398
165
6.64 %
6.2 %
53 %
14.6 %

Vazbu sousedních regionů Slovenska – především Žilinského kraje – vytvářejí tradiční migrační
svazky vytvořené v dobách společného státu, zejména rozsáhlé migrace za prací v padesátých letech.
Váha sousedního Žilinského kraje je však výrazně menší – cca 700 tis. obyvatel s hustotou osídlení
s
t
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pod 100 obyv./km2. Společný vstup do EU vytváří podmínky pro zintenzivnění vazeb – podmínky
pohybu obyvatel v obou směrech vytváří vyšší mzdová úroveň v ČR, rozdílná úroveň
nezaměstnanosti, ale i podobné kulturní a institucionální podmínky (vlastnictví části rekreačních
objektů na území Slovenska občany ČR). Otázkou je, do jaké doby dosáhne intenzita dopravních
vazeb stejné úrovně jak před poklesem v r.1992. Svou nezanedbatelnou roli hraje i horský charakter
hranice se Slovenskem.
Z hlediska širších vztahů a vazeb jsou nejvýznamnější vazby dopravní, tzn. významné dopravní tahy,
zprostředkovávající spojení Moravskoslezského kraje s ostatními kraji České republiky, s Polskou a
se Slovenskou republikou. Ty zahrnují silnici č. I/11 Bruntál – Ostrava – Český Těšín, hranice
ČR/SR, I/47 Bělotín – Odry – Ostrava (bude nahrazena dálnicí D 47 Hranice n. M. – Bílovec –
Ostrava – Bohumín – hranice ČR/PR), , I/35 Rožnov p.R. – hranice ČR/SR, I/56 Opava – Ostrava –
Frýdek-Místek – Hlavatá (I/35), I/58 Bohumín, hranice ČR/PR – Ostrava – Rožnov p.R., I/45
hranice ČR/PR – Krnov – Bruntál – Olomouc, I/46 hranice ČR/PR – Sudice – Opava – Litultovice –
Moravský Beroun, I/48 Bělotín – Frýdek-Místek – Český Těšín, hranice ČR/PR, I/57 Bartultovice,
hranice ČR/PR – Krnov – Opava – Nový Jičín – Valašské Meziříčí, I/59 Ostrava – Karviná, I/67
Bohumín – Karviná – Český Těšín a I/68 Tošanovice – Nebory a mezinárodní železniční tratě č. 270
Česká Třebová – Přerov – Hranice n.M. – Bohumín a č. 320 Bohumín – Dětmarovice – Karviná –
Mosty u J. – hranice ČR/SR.

2.5.2 Přírodní podmínky, ochrana přírody, vodohospodářské zájmy
2.5.2.1 Přírodní podmínky
Vývoj dopravy, včetně cyklistické dopravy, je v každém územním celku výrazně ovlivněn jeho
přírodními podmínkami, strukturou osídlením a širšími vazbami území na okolí. Z přírodních
podmínek to jsou zejména tvary reliéfu a klimatické podmínky.
Reliéf
Z přírodních podmínek mají pro cyklistickou dopravu největší význam tvary reliéfu. I v relativně
nížinných polohách se mohou vyskytovat např. hluboce zaříznutá údolí, která se obvykle stávají
poměrně významnou překážkou tohoto druhu dopravy (pokud nejsou samy o sobě vysoce turisticky
atraktivní).
Území Moravskoslezského kraje je z geomorfologického hlediska tvořeno následujícími jednotkami
:
provincie: Západní Karpaty
subprovincie: Vněkarpatské sníženiny
oblast : Severní Vněkarpatské sníženiny
celek: Ostravská pánev
subprovincie: Vnější Západní Karpaty
oblast: Západobeskydské podhůří
celek: Podbeskydská pahorkatina
oblast: Západní Beskydy
celek: Moravskoslezské Beskydy
celek: Jablunkovská brázda
celek: Slezské Beskydy
celek: Jablunkovské mezihoří

provincie: Středoevropská nížina
subprovincie: Středopolské nížiny
oblast : Slezská nížina
celek: Opavská pahorkatina
Severní a severovýchodní část území kraje, tvořená zejména Ostravskou pánví, vykazuje poměrně
malou výškovou členitost. Toto území je jihozápadním směrem propojeno s moravskými úvaly a
vytváří tradiční dopravní spojení na rozhraní České vysočiny a Karpatské soustavy. Historicky je
možno dopravní význam tohoto území spojovat s tzv. Jantarovou stezkou, v současnosti se do tohoto
území koncentrují další dopravní kapacity tvořící spojení mezi severem a jihem Evropy.
Zcela opačná situace je v Moravskoslezských Beskydech, zejména tzv. Přední hory se prudce zvedají
vzhledem k ostatnímu reliéfu. Mimořádná rekreační atraktivita a vysoká intenzita rekreačního
využití však do tohoto území přitahují značnou cyklodopravu.
Rozsáhlé území Nízkého Jeseníku je v mnoha případech rozčleněno hluboce zařezanými údolími
(Moravice, horní tok Odry). Území Hrubého Jeseníku vytváří relativně dobré předpoklady pro další
rozvoj cyklodopravy. V obou horských územích narážejí zájmy cyklodopravy na omezení
vyplývající i ze zájmů ochrany přírody.Vysoká atraktivita těchto území vytváří předpoklady pro další
rozvoj rekreačních funkcí, včetně širšího okolí Nízkého Jeseníku, ale i např. Osoblažska.
Klimatické podmínky
Převažující část území Moravskoslezského kraje náleží do klimatické oblasti mírně teplé - MT
(v nadmořských výškách do cca 500-600 m.n.m.). Většina území Ostravské pánve a okolí
Opavy patří do klimatické oblasti MT 10. Vyšší území Beskyd a Jeseníků patří do chladné
oblasti - CH. V nejvyšších partiích hor se sněhová pokrývka může vyskytovat i nad 150 dní v
roce.
Tab. Vybrané charakteristiky klimatických oblastí :
Počet letních dnů:
Počet mrazivých dnů:
Průměrná teplota v lednu:
Průměrná teplota
v červenci:
Srážkový úhrn ve
vegetačním období:
Srážkový úhrn v zimním
období:
Počet dnů se sněhovou
pokrývkou:

MT 10
MT 9
MT 7
MT 2
CH 7
CH6
40 – 50
40 – 50
30 – 40
20-30
10-30
10-30
110 – 130 110 – 130 110 – 130
110-130
140-160
140-160
-3 až –3°C -3 až –4°C -2 až –3°C -3 až –4°C -3 až –4°C -4 až –5°C
17 – 18°C 17 – 18°C 16 – 17°C 16 – 17°C 15 – 16°C 14 – 15°C
400 – 500
mm
200 – 250
mm
50-60

400 – 450
mm
250 – 300
mm
60-80

400 – 500
mm
250 – 300
mm
60-80

400 – 500
mm
250 – 300
mm
80-100

500 – 600
mm
350 – 400
mm
100-120

600 – 700
mm
400 – 500
mm
120-140

Území Beskyd a Hrubého Jeseníku patří k vlhkým oblastem. Srážky přinášejí převládající
západní větry. Naopak území Nízkého Jeseníku leží ve srážkovém stínu Hrubého Jeseníku.
Toto rozsáhlé území je poměrně chladné.
2.5.2.2 Ochrana přírody
Cíle a principy koncepce ochrany přírody Moravskoslezského kraje vycházejí z cílů a principů
Státního programu ochrany přírody a krajiny, dokumentu schváleného usnesením vlády č. 415 ze dne
17. června 1998. Základním principem pro tvorbu koncepce strategie ochrany přírody a krajiny je

provincie: Česká vysočina
subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava
oblast : Jesenická podsoustava
celek: Zlatohorská vrchovina
Dopravní projektování, spol.s r.o.

celek: Hrubý Jeseník
celek: Nízký Jeseník
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skutečnost, že zachování a obnova biodiverzity a ekologické stability krajiny je základem trvale
udržitelného hospodaření v krajině a předpokladem udržení ekologicky vyváženého stavu
s respektováním měnících se podmínek prostředí.
Cílem koncepce ochrany přírody MSK je stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu přírody a
vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného
rozvoje.
Největší pozornost je nutno věnovat ochraně zvláště chráněných území a ochraně území
zařazených do soustavy Natura 2000 – evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Na území Moravskoslezského kraje se nacházejí tři velkoplošná zvláště chráněná území (ZCHÚ) –
chráněné krajinné oblasti (CHKO) a všechny kategorie maloplošných zvláště chráněných území
(ZCHÚ).
Kategorizace podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů :
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Chráněná krajinná oblast je naše národní kategorie územní ochrany přírody, určená k ochraně
rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou,
charakteristickým reliéfem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů. Ochrana
těchto oblastí je odstupňována zpravidla do 4 zón, jimiž se určují limity hospodaření a jiné využívání
přírodního potenciálu. Součástí první – nejpřísnější – zóny jsou zvláště chráněná území menší
rozlohy – tzv. maloplošná.
Národní přírodní rezervace (NPR)
Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou
stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.
Přírodní rezervace (PR)
Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných
pro příslušnou geografickou oblast.
Národní přírodní památka (NPP)
Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo
vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním
ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou
činností člověk.
Přírodní památka (PP)
Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných
nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým
či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.
Základní ochranné podmínky CHKO, NPR, PR a NPP (podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů):
Chráněné krajinné oblasti
(1) Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno
zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,
b) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,
c) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a
místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů
státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních
hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu,
d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a
Dopravní projektování, spol.s r.o.
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živočichů,
e) používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti,
f) stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály,
g) pořádat automobilové a motocyklové soutěže,
h) provádět chemický posyp cest,
i) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany chráněné krajinné
oblasti.
(2) Na území první zóny chráněné krajinné oblasti je dále zakázáno
a) umisťovat a povolovat nové stavby,
b) povolovat a měnit využití území,
c) měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče o chráněnou krajinnou
oblast,
d) hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady,
e) těžit nerosty a humolity.
(3) Na území první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti je dále zakázáno
a) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní
technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické
rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat
biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu,
b) zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy, bažantnice,
c) pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se
souhlasem orgánu ochrany přírody.
Národní přírodní rezervace
Na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno
a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a
činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů nebo
nevratně poškozovat půdní povrch, provádět chemizaci, změnu vodního režimu a terénní úpravy,
b) povolovat a umisťovat stavby,
c) těžit nerosty a humolity,
d) vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků
a nájemců pozemků,
e) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a
živočichů,
f) provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jezdit na kolech mimo silnice,
místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
g) zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy a bažantnice a používat
otrávených návnad při výkonu práva myslivosti,
h) vjíždět motorovými vozidly, kromě vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a
zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a
veterinární službu,
i) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy (nejde-li o případy podle § 30),
j) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
k) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany národní přírodní
rezervace.
Výkon rybářského a mysliveckého práva v národních přírodních rezervacích je možný jen se
souhlasem orgánu ochrany přírody.
Přírodní rezervace
(1) Na celém území přírodních rezervací je zakázáno
a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a
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činnostmi, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému
anebo nevratně poškozovat půdní povrch,
b) používat biocidy,
c) povolovat a umisťovat nové stavby,
d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a
živočichů,
e) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství či sběru
lesních plodů,
f) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany přírodní rezervace.
(2) Výkon práva myslivosti a rybářství může příslušný orgán omezit, pokud tento výkon je v rozporu
s podmínkami ochrany území přírodní rezervace.
Národní přírodní památky
Změny či poškozování národních přírodních rezervací či jejich hospodářské využívání, pokud by tím
hrozilo jejich poškození, je zakázáno.
1. Na území Moravskoslezského kraje se nacházejí nebo na ně zasahují 3 chráněné krajinné oblasti
(CHKO); v celém rozsahu je to CHKO Poodří, částí rozlohy pak CHKO Beskydy a CHKO Jeseníky.
Chráněná krajinná oblast Beskydy
Základní údaje:
Rozloha:
1160 km2
Geografická orientace:
49° 11´–49° 39´ N, 18° 03´–18° 44´E
Nadmořská výška:
350–1328 m
Vyhlášení:
výnosem MK ČSR č.j. 5373/1973 z 5.března 1973
Zvláštní ochrana:
43 maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ)
Rozloha MZCHÚ:
1637,01 ha
Charakteristika území:
Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní
pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově
pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná
estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto
územím. Význam chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 43 maloplošných
chráněných území, územním překrytím CHKO s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod a
začleněním CHKO v celém rozsahu do sítě evropsky významných ptačích oblastí (Beskydy a Horní
Vsacko – již na území Zlínského kraje). CHKO Beskydy plní také důležitou funkci z hlediska tzv.
Bernské úmluvy o ochraně velkých šelem (vlka, rysa ostrovida a medvěda hnědého).
Na slovenské straně navazuje na CHKO Beskydy CHKO Kysuce.
Chráněná krajinná oblast Jeseníky
Základní údaje :
Rozloha:
740 km2
Geografická orientace:
49° 54´–50° 18´N, 17° 00´–17° 24´E
Nadmořská výška:
339–1492 m
Vyhlášení:
Výnosem MK ČSR č.j. 9886/1969
Zvláštní ochrana:
22 maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ)
Rozloha MZCHÚ:
4720 ha
Charakteristika území
Reliéf oblasti má charakter členité hornatiny s hluboce zaříznutými údolími. Geologicky je území
tvořeno převážně kyselými horninami s nízkým obsahem živin (ruly, svory, fylity). Hlavním
zástupcem půd jsou kambizemní podzoly, v nejvyšších polohách převládají humuso-železité podzoly
Dopravní projektování, spol.s r.o.
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místy zamokřené a zrašelinělé. Potencionální vegetaci představují květnaté a kyselé horské bučiny,
ve vyšších polohách přirozené smrčiny, alpínská společenstva a vrchoviště. Kleč je zde nepůvodní
dřevinou. Nepřítomnost kosodřeviny v původní vegetaci je jedním z důvodů nesmírného druhového
bohatství některých lokalit v alpinském pásmu (z Velké kotliny se uvádí např. 450 druhů vyšších
rostlin). Klimaticky patří CHKO k nejchladnějším oblastem v ČR. Významným jevem jsou
anemoorografické systémy, které se výrazně uplatnily při vzniku ledovcových karů a jejich
floristické bohatosti. CHKO Jeseníky je začleněna v celém svém rozsahu do sítě evropsky
významných ptačích oblastí.
Chráněná krajinná oblast Poodří
Základní údaje :
Rozloha :
82 km2
Vyhlášení :
Vyhláškou MŽP ČR č. 155/1991 Sb.
Zvláštní ochrana :
9 maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ)
Charakteristika území :
CHKO Poodří tvoří úzké (0,5 až 4,5 km) podlouhlé (cca 34 km) území rovinného a pahorkatého
terénu kolem řeky Odry v severní části Moravské brány. Hlavním posláním je ochrana zachovalých
mimořádně hodnotných nivních mokřadních ekosystémů a zachovalých lužních lesů. Poodří bylo
vyhlášeno v roce 2005 ptačí oblastí a v rámci územních systémů ekologické stability patří mezi
významné evropské biosférické rezervace. Díky zachovalosti nivních mokřadních ekosystémů a
poloze na evropsky významné tahové cestě ptactva byla CHKO Poodří zařazena do seznamu
mokřadů mezinárodního významu v rámci Ramsarské úmluvy. CHKO Poodří má oproti jiným
chráněným územím v České republice nízký podíl lesa (lesy pokrývají cca 10% území). Současný
vegetační kryt charakterizuje mimořádný ekologický význam území. Jedná se o území s dosud
poměrně dobře zachovalým přírodním prostředím s unikátní délkou neregulovaného toku řeky Odry.
Náleží ke společenstvům lužních lesů, představujících primární vegetaci zaplavovaných a
podmáčených poloh, dále dubohabrových a dubolipových hájů s velmi vzácným výskytem suťových
a roklinových listnatých lesů (Tilio-Acerion) a květnatých bučin (Melico-Fagetum, Dentario
glandulosae-Fagetum).
Dále se na území Moravskoslezského kraje nachází 6 národních přírodním památek, 10 národních
přírodních rezervací (z toho 2 pouze částí své rozlohy – Praděd a Kněhyně – Čertův mlýn), 55
přírodních památek a 65 přírodních rezervací.
Národní přírodní památky
Název
Rozloha (ha)
Velký Roudný

81,00

Landek

85,53

Ptačí hora

17,46

Rešovské
vodopády

71,61

Šipka

24,61

Důvod vyhlášení
Tvarově dokonale vyvinutý
stratovulkán
Lesní komplex s porosty
původní druhové skladby,
výchozů uhlonosného
karbonu petřkovických vrstev
a archeologických nalezišť
Smíšený porost s hojným
zastoupením jesenického
modřínu
Vodopády v soutěsce
Huntavy, smíšené lesní
porosty
Smíšený listnatý les
s bohatým výskytem

Katastrální území
Roudno
Petřkovice,
Slezská Ostrava

Nové Heřminovy
Rešov,
Ruda u Rýmařova
Štramberk

Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje

Odkryv
v Kravařích

1,64

vzácných druhů rostlin a
živočichů, archeologická
lokalita
Odkryv v souvkových hlínách Kravaře
a fluvioglaciálních
štěrkopískách; jedinečný
profil dokládající saalské
zalednění

smrčinami
Polanská niva

Navržena k vyhlášení je NPP Skalická Morávka (rozloha 101,98 ha; přirozený, technicky málo
upravený tok řeky Morávky v říčním km 5,470-10,600 s navazujícím komplexem přírodě blízkých
až kulturních lužních porostů; k. ú. Skalice u Frýdku – Místku, Raškovice, Nošovice, Nižní Lhoty,
Vyšní Lhoty).
Národní přírodní rezervace
Název
Rozloha (ha)
Čantoria

39,45

Mazák

61,57

Mionší

171,07

Důvod vyhlášení

Nýdek
Staré Hamry II
Horní Lomná, Dolní Lomná

Kaluža

57,00

Kněhyně –
Čertův mlýn
(zčásti na
území
Zlínského
kraje)
Radhošť

195,02

Porosty místy pralesovitého
charakteru, výskyt rysa
ostrovida

Čeladná, Prostřední Bečva

144,93

Trojanovice

Salajka

21,86

Významné lesní porosty
charakteru pralesa vrcholové
části radhošťské skupiny
Beskyd s výskytem zvláště
chráněných druhů rostlin
Vzácný zbytek
jedlobukového pralesa
poblíže Bumbálky
Komplex přirozených
společenstev lesů, pastvin a
holí nejvyšších partií
Jeseníků

Praděd
(zčásti na
území
Olomouckého
kraje)
Rašeliniště
Skřítek

2031,40

166,65

Prameništní rašeliniště
obklopené podmáčenými
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Zachovalý ekosystém lužního Polanka nad Odrou
lesa s meandrujícím tokem
Odry s řadou mrtvých ramen

Natura 2000
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje
zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu
příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky
je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají
smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území.
Na území Moravskoslezského kraje leží nebo na ně zasahuje 5 ptačích oblastí :
Ptačí oblast Beskydy (kód lokality CZ 0811022)
Rozloha :
41 906,91 ha
Kraj :
Moravskoslezský, Zlínský
Vymezení : Nařízením vlády č. 687/2004 Sb.
Ptačí oblast Beskydy se nachází na severovýchodě České republiky při hranici se Slovenskem,
nejvyšším bodem je Lysá hora 1324 m n.m. Lesy pokrývají asi 90% území. V minulosti to byly
zejména bučiny, pouze ve vyšších nadmořských výškách přibýval smrk. V současnosti tvoří původní
pralesovité porosty nepatrný zlomek celkové rozlohy lesů. Zbývající plochu pokrývají hlavně
pastviny, zastavěných oblastí, vodních toků apod. je nepatrné procento. Z ornitologického hlediska
patří mezi nejvýznamnější druhy strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), puštík bělavý
(Strix uralensis) a datlík tříprstý (Picoides tridactylus), početné a stabilní jsou populace lejska malého
(Ficedula parva), holuba doupňáka (Columba oenas), žluny šedé (Picus canus), datla černého
(Dryocopos martius), jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a čápa černého (Ciconia nigra).

Katastrální území

Pralesovitý porost smrku,
buku a jedle na balvanitém
podkladu
Typický bukojedlový prales
Beskyd na úbočí Lysé hory
Unikátní jedlobukový
karpatský prales s
vtroušeným javorem klenem
a lesními loučkami a
pramenisky; v hřebenových
partiích oplany - pozůstatky
valašské kolonizace a
pastvinářství
Bučina a suťový les

122,30

Žimrovice, Lesní Albrechtice

Bílá
Domašov u Jeseníka, Kouty
nad Desnou, Rejhotice, Karlov
pod Pradědem, Malá Morávka,
Železná pod Pradědem,
Vernířovice u Sobotína
Rudoltice u Sobotína, Žďárský
Potok
s
t

Ptačí oblast Jeseníky (kód lokality CZ 0711017)
Rozloha :
52 228,18 ha
Kraj :
Moravskoslezský, Olomoucký
Vymezení : Nařízením vlády č. 599/2004 Sb.
Ptačí oblast Jeseníky je významná především pro lesní druhy ptáků a druhy horských luk, včetně
druhů zasahujících do oblasti údolních niv a pramenišť, luk a pastvin v podhůří. Lesy pokrývají 80%
oblasti. Jedná se převážně o smrkové monokultury, jen místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábových smrčin. Na SZ svazích pohoří se nacházejí rozlehlé
imisní holiny, případně poškozené až odumírající jeřábové smrčiny. Významná jsou rašeliniště a
vrchoviště; pro oblast jsou typické četné kamenné sutě, skalní útvary a hluboká údolí horských
bystřin s prudkými svahy. Část podhůří je tvořena mezofilními loukami a pastvinami. Území
představuje významné hnízdiště jeřábka lesního (Bonasa bonasia), bukové porosty hostí lejska
malého (Ficedula parva). Především skalní útvary v kombinaci se starými a přestárlými lesními
porosty jsou útočištěm čápa černého (Ciconia nigra), výra velkého (Bubo bubo) a krkavce velkého
(Corvus corax). Horské hole, přírodovědecky velmi cenné přirozené bezlesí, je dokladem zalednění.
Toto území je vystaveno extrémním klimatickým vlivům,
především v zimním období.
Dominantními druhy jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (Anthus pratensis).
Pastviny a louky pokrývají asi pětinu území. Dominantním druhem je zde chřástal polní (Crex crex),
hojně zde hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra).
Ptačí oblast Libavá (kód lokality CY 0711019)
Rozloha :
32 727,5 ha
Kraj :
Moravskoslezský, Olomoucký
Vymezení : Nařízením vlády č. 533/2004 Sb.
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Ptačí oblast Libavá je vymezena v území vojenského újezdu, leží v Oderských vrších
severovýchodně od Olomouce. Z ornitologického hlediska patří k nejméně prozkoumaným oblastem
v rámci České republiky. Celkem zde byl prokázán výskyt 165 ptačích druhů, z toho 103 hnízdících.
I přes nedostatek údajů je zřejmé, že jde o velmi cenné území. Na vlhkých loukách je zde početný
celosvětově ohrožený druh – chřástal polní (Crex crex), z dalších druhů se zde vykytují tetřívek
obecný (Tetrao tetrix) a čáp černý (Ciconia nigra).
Ptačí oblast Poodří (kód lokality CZ 0811020)
Rozloha :
8 063,04 ha
Kraj :
Moravskoslezský
Vymezení : Nařízením vlády č. 25/2005 Sb.
Ptačí oblast Poodří je charakteristická zachovalou, každoročně zaplavovanou nivou řeky Odry,
soustavami rybníků, systémem ramen a tůní a vlhkými loukami. Poodří je ornitologicky významné
území především pro vodní a bažinné ptáky jak v době hnízdění, tak při tahu. Je významným místem
odpočinku na jedné z hlavních evropských tahových cest. Rybníky jsou soustředěné do pěti soustav
(více než 50 rybníků o celkové ploše 700 ha). Jsou to eutrofní nížinné rybníky s průměrnou
hloubkou 1 m a bohatými litorálními porosty orobinců, zblochanu či rákosu. Hnízdí zde potápka
černokrká (Podiceps nigricollis), bukač velký (Botaurus stellaris), husa velká (Anser anser),
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), hohol severní (Bucephala clangula), čírka modrá (Anas
querquedula) a lžičák pestrý (Anas clypeata). Na tahu jsou hojní kromě kachen a racků bahňáci,
především čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Charakteristickými ptáky vázanými svým
hnízdištěm na vodní toky jsou ledňáček říční (Alcedo athis), břehule říční (Riparia riparia) a pisík
obecný (Actitis hypoleuca). Na vlhkých loukách je význačným druhem chřástal polní (Crex crex).
Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší (kód lokality CZ 0811021)
Rozloha :
5 041,39 ha
Kraj :
Moravskoslezský
Zatím nevyhlášeno.
Charakteristickými biotopy navržené ptačí oblasti jsou různé typy mokřadů – vodní toky, rybníky,
pískovny a štěrkoviště a další mokřady, na které jsou vázány četné ptačí druhy. Bylo zde zjištěno
více než 120 pravidelně hnízdících druhů ptáků, několik z nich tu nalézá jediná optimální hnízdiště
v rámci severní Moravy. Oblast je zde také důležitou tahovou lokalitou a v zimních měsících se zde
nachází nejvýznamnější zimoviště vodních ptáků v rámci severní Moravy.
Páteř celé oblasti je tvořena 2 většími vodními toky, řekami Odrou a Olzou, s četnými přítoky, které
poskytují prostor pro ledňáčka říčního (Alcedo atthis), pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a
břehuli říční (Riparia riparia). Obě řeky, Odra i Olza, představují jediné pravidelné hnízdiště
morčáka velkého (Mergus merganser) v České republice.
Vodní nádrže jsou zastoupeny několika rybničními soustavami, větší vodních plochy zahrnují také
štěrkopískovny, které se nacházejí v nivě řeky Odry. V rákosových porostech v okolí vodních ploch
ptačí oblasti hnízdí bukáček malý (Ixobrychus minutus), moták pochop (Circus aeruginosus) a slavík
modráček (Luscinia svecica), bukáč velký (Botaurus stellaris), chřástal malý (Porzana parva),
rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) a cvrčilka slavíková (Locustella luscinoides). Na
ostrůvcích hnízdí racek černohlavý (Larus melanocephalus) a rybák obecný (Sterna hirundo).
Jiné mokřady jsou v oblasti zastoupeny přechodně až trvale zamokřenými plochami, které se tu
vyskytují v okolí vodních nádrží, vodních toků, v zemědělské krajině, v enklávách lučního
charakteru a v poklesech vzniklých poddolováním. Tyto biotopy vyhledává chřástal kropenatý
(Porzana porzana).

CZ0810004
CZ0810018
CZ0813438
CZ0813439
CZ0813442
CZ0813444
CZ0813445
CZ0813447
CZ0813448
CZ0813449
CZ0813450
CZ0813451
CZ0813453
CZ0813455
CZ0813456
CZ0813457
CZ0813460
CZ0813461
CZ0813462
CZ0813463
CZ0813464
CZ0813468
CZ0813469
CZ0813470
CZ0813471
CZ0813472
CZ0813474
CZ0813475
CZ0813477
CZ0813516
CZ0813760
CZ0813761
CZ0813763
CZ0813764
CZ0813765
CZ0813766
CZ0813767
CZ0813770
CZ0813810
CZ0814092
CZ0814093
CZ0815031

Niva Morávky
Sovinec
Cihelna Kunín
Děhylovský potok – Štěpán
Dolní Marklovice
Heřmanický rybník
Heřmanovice
Hukvaldy
Jakartovice
Jilešovice – Děhylov
Karlova Studánka
Karviná – rybníky
Lom u Marburku
Mokřad u Rondelu
Moravice
Niva Olše – Věřnovice
Osoblažský výběžek
Ostrava – Šilheřovice
Řeka Ostravice
Paskov
Pilíky
Sokolí potok
Staré hliniště
Štěrbův rybník a Malý Bystrý potok
Stonávka – nádrž Halama
Suchá Rudná – zlatý lom
Údolí Moravice
Václavovice – pískovna
Žermanický lom
Olše
Černý důl
Důl Ruda I
Javorový vrch
Staré Oldřůvky
Štola Franz – Franz
Štola Jakartovice II
Zálužná
Čermná – důl Potlachový
Horní Odra
Poodří
Meandry Dolní Odry
Skalské rašeliniště

Kromě zvláštní ochrany přírody je nutno respektovat také obecnou ochranu přírody a krajiny, která
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. zahrnuje především ochranu: významných krajinných prvků
(VKP), územních systémů ekologické stability (ÚSES), přírodních parků (PPK) a krajinného rázu.
Nadmístní význam mají z uvedených kategorií přírodní park, regionální a nadregionální prvky ÚSES
a částečně také krajinný ráz.

Dále se na území Moravskoslezského kraje nachází 44 evropsky významných lokalit :
Kód lokality
CZ0714077
CZ0724089

Přírodní park
Vyhlašují jej orgány ochrany přírody k ochraně území (které není zvláště chráněným územím), kde je
třeba chránit místní krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty.

Název lokality
Praděd
Beskydy
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Krajinný ráz
Jako krajinný ráz se označuje zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti. Je dán především hodnotou přírodní: kvalitativní parametry zastoupených ekosystémů,
vysoká četnost jednotlivých typů ekosystémů (vysoká biologická rozmanitost), členitá
geomorfologie krajiny, harmonický charakter vazeb mezi ekosystémy, výrazné přírodní dominanty
krajiny (Míchal, 1999); hodnotou kulturně historickou: přítomnost památkových objektů, cenné
vesnické zástavby, památkové zóny nebo rezervace, historické a kulturní dominanty, historický a
kulturní význam místa (Vorel, 1997); hodnotou krajinářsko-estetickou: výrazné prostorové
uspořádání – výrazná krajinná scéna s jasně vymezenými prostory, s průhledy do dalších prostorů, s
přírodními a architektonickými dominantami, s harmonickým vztahem zástavby a přírodního
prostředí, s výrazně přirozeným charakterem vodních toků a ploch, s velkým podílem rozptýlené
zeleně a mozaikovým maloplošným střídáním lesů, polí a luk, event. vodních ploch a další (Vorel,
1997).
Krajinný ráz, přírodní park a jejich ochrana je definována § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny:
1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit
krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může
stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami,
který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně
závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by
znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
Na území Moravskoslezského kraje se nachází nebo na ně zasahuje 5 přírodních parků :
Název
Oderské vrchy

Moravice

Katastrální území
Bítov, Bravinné, Dobešov, Dolejší
Kunčice, Heřmánky n.O.,
Heřmanice u O., Jakubčovice n.O.,
Jerlochovice, Jestřabí u Fulneku,
Jílovec, Kaménka, Klokočůvek,
Loučky n.O., Lubojaty, Luboměř,
Lukavec n.O., Pohoř, Slatina,
Spálov, Stará Ves u Bílovce,
Tošovice, Tísek, Veselí n.O., Véska
n.O., Vlkovice, Vrchy, Výškovice,
Bílov, Zbyslavice, Bílovec, Děrné,
Fulnek, Hynčice, Kujavy,
Klímkovice, Kletné, Mankovice,
Odry, Olbramice, Stachovice,
Suchdol n.O., Vražné; (okresy
Nový Jičín, Olomouc, Přerov)
Radkov u V., Jelenice, Kajlovec,
Jakubčovice n.O., Staré
Těchanovice, Nové Lublice,
Kružberk, Nové Těchanovice,
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Charakteristika
Okrajová členitá část
geomorfologického celku Nízkého
Jeseníku, podcelku Vítkovické
vrchoviny s okrsky Potštátská,
Tošovická a Heřmanická vrchovina,
Těškovická pahorkatina a Oderská
kotlina; charakteristický krajinný
ráz, řada lokalit s výskytem
chráněných rostlin a živočichů,
vysoké krajinářské, ekologické a
rekreační hodnoty; přírodní park
vznikl sloučením dříve vyhlášených
klidových oblastí Horní Odra,
Kletné a Požaha.
Přirozené údolí meandrující řeky,
krajinný ráz a zachovalé lesní i
mokřadní ekosystémy.
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Podbeskydí

Sovinecko

Lhotka u Vítkova, Větřkovice u V.,
Jančí, Březová n.O., Lesní
Albrechtice, Skřipov, Hrabství,
Hlubočec, Podvihov, Raduň,
Vršovice u O., Bohučovice, Hradec
n.M., Žimrovice, Domoradovice,
Filipovice, Melč, Moravice, Vítkov
Bludovice u Nového Jičína,
Kojetín u Starého Jičína, Straník,
Štramberk, Rybí, Závišice,
Ženklava, Žilina u Nového Jičína,
Životice a části k.ú.: Příbor,
Sedlnice, Libhošť, Hodslavice,
Mořkov, N. Jičín, Hostašovice,
Jičina, Janovice u Nového Jičína,
Petřkovice u Nového Jičína,
Loučka u Nového Jičína, Starý
Jičín, Kopřivnice, Veřovice,
Bordovice, Lichnov u Nového
Jičína , Tichá na Moravě, Vlčovice,
Mniší, Frenštát pod Radhoštěm
Stříbrné Hory, Horní Město,
Ondřejov, Rešov, Dobřečov,
Tvrdkov, Ruda u Rýmařova,
Mirotínek, Stránské, Těchanov,
Sovinec, Jiříkov, Kněžpole, Křížov
u Sovince, Huzová, Veveří u
Huzové a 22 k. ú. na území
Olomouckého kraje

Území zachovávající typický
krajinný ráz pro sosiekoregion
Podbeskydská pahorkatina se zvláště
významnými biotopy a lokalitami,
které mají rozhodující význam pro
zachování druhové pestrosti živých
organismů dané oblasti.

Esteticky a krajinářsky vyvážený
celek s pestrým reliéfem zaoblených
plošin a hluboce zaříznutých údolí,
s lesními porosty s dochovanou
strukturou a dřevinnou skladbou
blízkou původním porostům,
s bohatou krajinnou zelení,
s geomorfologickými a krasovými
jevy, s výskyty zvláště chráněných
druhů živočichů a rostlin; vysoké
kulturní, historické a rekreační
hodnoty.
Údolí Bystřice
Arnoltice u Huzové, Ryžoviště,
Přírodní, estetické a krajinné
Lomnice u Rýmařova, Dětřichov
hodnoty kolem hluboce zaříznutého
nad Bystřicí, Ondrášov, Moravský údolí Bystřice, s přirozeným
Beroun, Sedm Dvorů, Nová Véska vodním tokem, s příkrými
a 16 k. ú. na území Olomouckého zalesněnými svahy, s lesními
kraje
porosty s druhovou skladbou
blízkou přirozené, se společenstvy
nivních mokřadních luk a pramenišť
a s výskytem řady zvláště
chráněných druhů fauny a flóry;
území má vysoké rekreační hodnoty.
Ze zpracovaných územních plánů VÚC na území Moravskoslezského kraje vyplývají 4 nové návrhy
přírodních parků : přírodní park Hrozová, přírodní park Slezské Beskydy, přírodní park Hůrky a
rozšíření přírodní parku Moravice.
2.5.2.3 Vodohospodářské zájmy
Ochrana vody, jedna ze základních složek životního prostředí, je obecně legislativně zakotvena
v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Na území Moravskoslezského kraje je vymezena řada ploch či oblastí, v nichž jsou
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chráněny specifické vodohospodářské zájmy, a ty určitým způsobem limitují využití těchto území
pro jiné aktivity. Vesměs se zde ale jedná především o zachování množství a kvality vody, což je cíl,
který v zásadě není ohrožen využitím území pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku.
Plošně nejrozsáhlejší jsou tzv. chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), které jsou
vymezeny v horských zalesněných územích bohatých na srážky a schopných spadlé srážky
přirozeným způsobem zadržet. V řešeném prostoru jsou to CHOPAV Jeseníky, CHOPAV Beskydy a
CHOPAV Jablunkovsko. Podle nařízení vlády, kterými jsou CHOPAV stanoveny (NV ČSR č.
40/1978 Sb. a NV ČSR č. 10/1979 Sb.), je zde zejména limitováno plošné odlesňování a zřizování
závodů, v nichž se nakládá s látkami ohrožujícími kvalitu vod (ropné či radioaktivní látky apod.).
Využití CHOPAV pro cykloturistiku je možné a již v současné době je realizováno.
Další vodohospodářské zájmy jsou uplatňovány v tzv. zranitelných oblastech, které jsou stanoveny
NV č. 103/2003 Sb. Na území Moravskoslezského kraje se jedná o vymezená katastrální území ve
všech bývalých okresech, seznam lze najít v uvedeném nařízení. Ve zranitelných oblastech je nutno
zejména omezovat hnojení zemědělských půd a zabraňovat vodní erozi. Podél všech vodních toků a
vodních ploch zde má být ponechán minimálně 1 m široký ochranný pás nezorněné půdy
s břehovými porosty, který minimalizuje přísun půdních částic a hnojiv do povrchových vod. Tuto
zásadu je třeba dodržet i při trasování cyklistických stezek podél vodních toků či vodních ploch.
Přísnější regulativy pro využití území se uplatňují v ochranných pásmech (OP) vodních zdrojů, která
jsou stanovována rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu. V řešeném území je jich celá řada,
plošně rozsáhlá jsou ochranná pásma vodárenských nádrží Šance na Ostravici, Morávka na Morávce
a Kružberk na Moravici, OP odběrů z vodních toků na Jablunkovsku (Rohovec, Kostkov, Radvanov,
Kotelnice, Košařiska), v Tyře, Trojanovicích a Karlově, OP jímacích území podzemních vod na
Novojičínsku (Vražné, Bernartice – Hůrka, Jeseník n. O., Stachovice), Opavsku (Mladecko, Velké
Hoštice, Hněvošice, Bolatice), Bruntálsku (Jindřichov, Vysoká, Třemešná, Krnov), v Ostravě a
v Karviné či OP štolového přivaděče OOV Podhradí – Dolejší Kunčice. V ochranných pásmech 1.
stupně je zcela zakázán volný pohyb osob, v OP 2. či 3. stupně je ke každé činnosti nutný souhlas
vodoprávního úřadu.
Stejná pravidla platí i v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst
Klimkovice, Darkov, Karlova Studánka či Ondrášov, navíc je zde nutné kladné stanovisko
Inspektorátu lázní a zřídel.
Rovněž v ochranných pásmech pozorovacích vrtů podzemních vod, která jsou stanovena do
vzdálenosti 250 m od pozorovacích objektů, je nutno projednat každou stavební činnost (a tedy i
cyklistickou stezku, pokud je stavbou) s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ostravě a
příslušným vodoprávním úřadem.
Určitá omezení je nutno respektovat v blízkosti vodních toků. Trasu cyklostezky je vždy vhodné
projednat s příslušným správcem (Povodí Odry, Zemědělská vodohospodářská správa, Lesy České
republiky či obecní úřady, případně další). Vesměs není vhodné vést cyklotrasu v bermě
ohrázovaného koryta vodního toku či v těsné blízkosti jeho břehové hrany. Naopak záměr vedení
trasy po hrázi může být někdy výhodně spojen se zpevněním či zvýšením těchto hrází a se
zpřístupněním vodního toku veřejnosti. V aktivních zónách záplavových území vodních toků, které
jsou stanovovány vodoprávními úřady, není dle vodního zákona povoleno budovat žádné stavby
s výjimkou vodních děl a staveb nezbytné dopravní a technické infrastruktury, mezi které zřejmě
cyklostezky zařazovat nelze.
V Moravskoslezském kraji je kromě uvedených vodárenských nádrží poměrně velký počet vodních
nádrží s jiným účelem. Jsou to jednak nádrže rovněž zapojené do Vodohospodářské soustavy Povodí
Odry (Slezská Harta, Těrlicko, Žermanice, Olešná), které slouží především pro zásobení
průmyslových podniků celého regionu vodou, ale spolu s dalšími vodními nádržemi vzniklými
těžbou štěrkopísků (Hlučín, Vrbice, Antošovice) či z jiných důvodů slouží též protipovodňové
ochraně a rekreaci. Pro řadu míst jsou zde dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 195/2003 Sb.
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stanoveny tzv. koupací oblasti, které by mohly být a jistě již jsou častým cílem cykloturistiky. Jsou
to Bílovecký rybník – Údolí Mladých, Kališovo a Vrbické jezero v Bohumíně, lom ve Svobodných
Heřmanicích, šest lokalit vodní nádrže Slezská Harta (Karlovec, Leskovec, Nová Pláň, Razová,
Roudno I a Roudno II), vodní nádrže Baška, Brušperk, Olešná (lokality Místek a Palkovice),
Žermanice (lok. Dolní Domaslavice, Lučina a Soběšovice), Těrlicko (lok. Pacalůvka, Pod motelem,
Těrlicko – střed), Větřkovice v Kopřivnici, Čerťák v Novém Jičíně, Kacabaja v Hodslavicích, Kletné
v Suchdole n.O., Vítovka v Odrách, rybníky v Bohušově a Tvrdkově, rybník Edrovice v Rýmařově,
Stříbrné jezero v Opavě a vodní nádrž v Budišově nad Budišovkou.
Pro výhledovou akumulaci vod jsou Směrným vodohospodářským plánem vymezena další území
vhodná pro výstavbu vodních nádrží, která je nutno hájit. V lokalitách uvedených v Publikaci SVP č.
34 Vodní nádrže z r. 1988 není možno budovat investičně nákladné stavby, které by posléze ztížily či
znemožnily výstavbu vodní nádrže. Toto omezení se jistě nevztahuje na zřizování cyklistických
stezek či jejich příslušenství, v dotčených lokalitách je však vhodný souhlas správce povodí (Povodí
Odry, s.p.) a vodoprávního úřadu.
Ze Směrného vodohospodářského plánu rovněž plyne povinnost hájit trasu výhledového koridoru
pro průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe, které je zařazeno mezi evropsky významné vodní cesty
schválené mezinárodní dohodou AGN. Trasa uvažovaného průplavu je zakreslená ve
vodohospodářských mapách, pro cykloturistiku tento limit však zatím nemá praktický význam.
Důsledně je naopak třeba respektovat ochranná pásma technické infrastruktury, v tomto případě
vodovodních řadů a kanalizačních stok, která vyplývají ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Ochranná pásma těchto zařízení
závisí na jejich profilu (1,5 m pro potrubí do DN 500 včetně, 2,5 m pro potrubí větší než DN 500 na
obě strany) a stavby v nich je nutno projednat s jejich správcem.

2.5.3 Sídelní struktura, obyvatelstvo, bydlení
2.5.3.1 Sídlení struktura
Na území Moravskoslezského kraje (po úpravách jeho územního vymezení v roce 2004) se nachází
299 obcí, s 624 částmi obcí na 614 katastrálních územích. Hustota osídlení Moravskoslezského
kraje 230 obyv./km2 je výrazně vyšší než průměr ČR (cca 130 obyv./km2). Po Praze vykazuje
nejvyšší hustotu osídlení, třetí v pořadí je Jihomoravský kraj – s výrazně nižší hustotou cca 160
obyv./km2.
Z následujících údajů je patrné, že Moravskoslezský kraj vykazuje výrazné územní rozdíly v hustotě
osídlení, přičemž extrémní pozici má aglomerace mezi městy Ostrava - Karviná, blížící se svým
charakterem městskému území (vytváří jedno srostlé sídlo). Vymezení vlastní aglomerace může
být různé, v každém případě se však jedná o druhou největší sídelní aglomeraci po Praze.
Naopak území okresu Bruntál se svým charakterem blíží spíše územím s nejnižší hustotou osídlení v
ČR. Mezi území s nízkou hustotou osídlení je při detailnějším pohledu možno přiřadit i část okresu
Opava - Vítkovsko a horskou část území okresu Frýdek - Místek. Zejména v Beskydách však
dochází k výraznému sezónnímu zvyšování přítomných obyvatel v závislosti na rekreačním využití
území. Specifikum kraje představuje rozptýlené, tzv. slezské sídlení, zejména v okresech Karviná a
Frýdek – Místek.
Tab. Základní ukazatele sídelní struktury podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností
(ORP)

Kraj celkem

obcí

částí
obcí

katastrů

obyvatel

rozloha
ha

299

624

614

1 253 257

542 707

hustota
osídlení
obyv./km2
231
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v tom správní obvod
ORP:
Bílovec
Bohumín
Bruntál
Český Těšín
Frenštát p. Radhoštěm
Frýdek-Místek
Frýdlant n. Ostravicí
Havířov
Hlučín
Jablunkov
Karviná
Kopřivnice
Kravaře
Krnov
Nový Jičín
Odry
Opava
Orlová
Ostrava
Rýmařov
Třinec
Vítkov
zdroj : ČSÚ

12
2
31
2
6
37
11
5
15
12
4
10
9
25
15
10
41
4
13
11
12
12

22
8
56
8
6
52
13
15
18
12
16
16
14
63
35
32
90
8
55
33
24
28

22
8
52
10
6
54
15
13
18
12
13
19
9
67
37
29
85
8
53
33
24
27

25 831
29 879
39 216
27 101
18 770
108 506
22 405
99 131
39 601
22 511
74 148
41 533
21 039
42 739
48 133
17 603
102 157
47 279
338 706
17 002
55 894
14 073

16 237
4 805
62 953
4 442
9 866
48 032
31 735
8 820
16 533
17 616
10 559
12 127
10 058
57 428
27 536
22 400
56 709
6 996
33 152
33 226
23 469
28 016

159
622
62
610
190
226
71
1 124
240
128
702
342
209
74
175
79
180
676
1 022
51
238
50

Pro posouzení struktury osídlení, rekreační atraktivity, ale do značné míry i prostupnosti krajiny má
význam vzájemné zastoupení zemědělské půdy, lesních pozemků a zastavěných ploch. Podíl
zemědělské půdy ve většině správních obvodů ORP překračuje 50%. Na druhé straně je jen několik
SO ORP, kde podíl lesní půdy překračuje 50% (Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Rýmařov).
Nejvyšší % podíl zastavěných ploch na území kraje vykazuje město Ostrava, s rozsáhlou lokalizací
průmyslových, obytných, ale i dopravních aktivit, ploch.

Krnov
Nový Jičín
Odry
Opava
Orlová
Ostrava
Rýmařov
Třinec
Vítkov

57 428
27 536
22 400
56 709
6 996
33 152
33 226
23 469
28 016

50,1
69,5
61,8
63,9
54,1
48,0
43,6
42,0
53,9

41,6
19,0
30,6
26,1
14,9
15,8
50,3
45,6
38,7

1,2
2,1
1,2
2,3
5,5
7,3
0,8
2,9
1,1

zdroj : ČSÚ
Osídlení území, obyvatelstvo, zaměstnanost a bydlení vytvářejí vnitřně propojený systém každého
urbanizovaného území. Rozhodující postavení pro vývoj mikroregionů – jejich prosperitu – mají
podmínky zaměstnanosti. Ostatní podmínky – dopravní dostupnost, kvalita obytného, životního,
rekreačního prostředí, obslužná a sociokulturní funkce sídla jsou podmínkami, které se prosazují
především na úrovni jednotlivých sídel, či ještě menších jednotek. Některé z těchto podmínek –
např. rekreační atraktivita území – se mohou stát dominantními pro rozvoj sídel, obzvláště
v kombinaci s cela novými fenomény – např. procesem suburbanizace. Příkladem takového území
mohou být např. obce v severozápadním podhůří Lysé hory (Čeladná, Malenovice), s rozsáhlou
bytovou výstavbou a výrazným posilováním obytné a obslužné atraktivity.
Při posuzování současné sídelní struktury Moravskoslezského kraje je nutno z hlediska cyklistické
dopravy vnímat řadu aspektů, faktorů. Vývoj sídlení struktury je historicky založen v základních
oblastech – urbanizačních osách. Především na úrodném Opavsku, výrazně menší centrum rozvoje
osídlení, postupně však dopravně významnější sídlo (směrem na Krakov – jako hlavní centrum
polského státu) představovalo město Těšín. Poodří a především hornatá území Nízkého Jeseníku,
Hrubého Jeseníku a Beskyd byla osídlena (kolonizována) mnohem později. Státní hranice byla na
území Moravskoslezského kraje historicky málo stabilizována, dodnes je „prostupnější“ než na jihu a
západě ČR. Stále jsou patrné historické vazby značné části kraje se Slezskem (po poměrně dlouhou
dobu s dominantním německým vlivem - Pruska) a vazby s Haličí (polské území), zejména z období
průmyslové revoluce 19.století. Sídelní struktura prodělala výraznou přeměnu naposledy v období
1950-1970 (posílení obytných a výrobních funkcí Ostravské aglomerace a např. v ČR ojedinělý
vznik nového města Havířova, včetně rozsáhlé migrace ze Slovenska). Během posledních 20-30 let
vykazuje již značnou stabilitu, k níž přispívá především malá mobilita (stěhování) obyvatel za
prací v celé ČR, zejména v posledních cca 15 letech.

Tab. Struktura využití území v Moravskoslezském kraji

542 707

% zemědělské
půdy
51,2

% lesních
pozemků
35,5

% zastavěných
ploch
2,3

16 237
4 805
62 953
4 442
9 866
48 032
31 735
8 820
16 533
17 616
10 559
12 127
10 058

73,9
55,3
44,2
62,8
45,7
47,6
23,8
52,2
60,7
32,8
42,0
66,3
79,1

12,2
4,9
46,6
16,3
43,4
38,6
68,7
17,1
25,1
59,1
14,2
14,3
10,4

2,1
8,2
0,9
4,3
2,0
2,3
1,1
4,9
2,7
1,4
4,8
3,1
3,0

rozloha ha
Kraj celkem
v tom správní obvod
ORP:
Bílovec
Bohumín
Bruntál
Český Těšín
Frenštát p. Radhoštěm
Frýdek-Místek
Frýdlant n. Ostravicí
Havířov
Hlučín
Jablunkov
Karviná
Kopřivnice
Kravaře
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2.5.3.2 Obyvatelstvo a bydlení
Pro vývoj počtu obyvatel Moravskoslezského kraje mají rozhodující význam zejména vnější
demografické podmínky, k jejichž významným změnám došlo v posledních 10-15 letech. Již v
osmdesátých letech započaly v celé ČR, ale i regionu Moravskoslezského kraje zásadní
demografické změny - pokles porodnosti a navazující pokles počtu obyvatel přirozenou měnou.
Pokles porodnosti zdaleka nekompenzoval ani mírný růst průměrné délky života, zejména u mužů.
Zásadní změny nastaly v saldu migrace se zahraničím. ČR se stává stále více migračně aktivní zemí.
Právě výrazně kladné saldo migrace se zahraničím je v posledních letech příčinou velmi mírného
růstu počtu obyvatel v ČR jako celku, či stagnace. Region Moravskoslezského kraje může vykázat
relativní zlepšení migračních podmínek vyplývající z nízkých cen bydlení (ceny bytů na Ostravsku
jsou jedny z nejnižších v ČR) a stále poměrně příznivé úrovně příjmů. Na druhé straně zde však
existuje velmi vysoká míra nezaměstnanosti.
Pro Moravskoslezský kraj je „příznivý“ i dosavadní nízký rozsah mezisídelní a regionální migrace
(stěhování) - především za prací, jehož hlavních příčinou je zablokování - malá pružnost systému
bydlení. Ta se může výrazně zvýšit např. zavedením moderní adresné dávky na bydlení, což povede
k odlivu obyvatel z řešeného území, zejména z oblastí s vysokou nezaměstnaností.

s
t
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Výhled změny základních trendů (především poklesu počtu obyvatel přirozenou měnou) je málo
pravděpodobný, další růst mezinárodní imigrace narážejí v současnosti na značné kulturní, politické
a jiné bariéry.
Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje od r.1961 je patrný z
následujících tabulek.

Frenštát pod
Radhoštěm
11350
Doubrava
1817
Odry
7469
Rýmařov
9131
Studénka
10443
zdroj : ČSÚ, vlastní výpočty

11381
1766
7458
9083
10401

11334
1744
7395
9069
10341

11209
1677
7336
9011
10343

-141
-140
-133
-120
-100

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v okresech Moravskoslezského kraje
územní jednotka / rok
okres Bruntál
okres Frýdek-Místek
okres Karviná
okres Nový Jičín
okres Opava
okres Ostrava-město
Moravskoslezský kraj
ČR

1961
94188
183372
212086
132449
156275
234222
1012592
9571531

1970
96036
201866
272657
139445
163774
278656
1152434
9807697

1980
103732
220758
284761
153529
176133
322073
1260986
10291927

1991
104415
227522
284558
158767
180638
327371
1283271
10302215

2001
105139
226818
279436
159925
181405
316744
1269467
10230060

1.1.2005*

104678
226998
275834
159212
180430
311402
1258554

10220577

(zdroj : ČSÚ), * pro okres Bruntál v roce 2005 v územním vymezení z roku 2001
Moravskoslezský kraj v období do r.1980 vykazoval mnohem rychlejší růst počtu obyvatel než jiné
kraje. V posledním desetiletí 1991-2001 došlo k obratu, tempo poklesu je mírně vyšší než v celé ČR.
Pokles počtu obyvatel vykazuje především město Ostrava a ostatní města, podobně jako v celé ČR.
Relativně příznivější vývoj např. okresu Bruntál je dán spíše setrvačností demografických jevů vychází z příznivé věkové struktury obyvatel a nízké mobility obyvatel, tj. není založen na
příznivých fundamentálních faktorech rozvoje (možnosti zaměstnanosti, atraktivita bydlení).
V následující tabulce jsou uvedeny obce (města) s nejvyššími poklesy počtu obyvatel. Při hodnocení
jednotlivých měst je nutno vzít v úvahu skutečnost, že např. u některých města proběhl pokles počtu
obyvatel již v minulosti (před rokem 1990) – např. v Karviné. Pokles počtu obyvatel ve městech je
z velké části způsoben poklesem zalidněnosti bytových domácností, zejména na sídlištích. Počet
obyvatel měst klesá i při mírném růstu počtu bytů ve městech. Problémy poklesu velikosti
domácností – stárnutí obyvatel, zhoršování sociálně ekonomické skladby obyvatel se tak koncentrují
zejména na velkých sídlištích měst.
Tab. Vybrané obce (města) Moravskoslezského kraje s nejvyšším poklesem počtu obyvatel
v období 2002-2005
počet obyvatel –
začátek roku
Ostrava
Opava
Karviná
Frýdek-Místek
Havířov
Orlová
Třinec
Nový Jičín
Kopřivnice
Krnov
Český Těšín
Hlučín
Vrbno pod
Pradědem

2002
315442
61145
64653
61018
85502
34697
38800
26812
23687
25713
26309
14355

2003
314102
60731
64146
60603
85271
34488
38530
26641
23521
25654
26184
14264

2004
313088
60252
63677
60290
84914
34282
38415
26547
23424
25547
26159
14228

2005
311402
59843
63467
59897
84784
34026
38218
26331
23389
25442
26059
14195

změna 2002-2005
-4040
-1302
-1186
-1121
-718
-671
-582
-481
-298
-271
-250
-160

6170

6122

6072

6029

-141
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Další tabulka uvádí obce s nejvyšším růstem počtu obyvatel. Většinou se jedná o příměstské
obce v zázemí Ostravy, Frýdku-Místku, Havířova, Opavy. Výjimku představují např. Petrovice u
Karviné – jednoznačně se zde promítá zájem o bytovou výstavbu z Karviné (město vzhledem ke své
příhraniční poloze a těžbě uhlí v okolí má jen omezené možnosti subrurbanizace v dalších okolních
obcích).
Tab. Vybrané obce Moravskoslezského kraje s nejvyšším růstem počtu obyvatel
2002-2005
počet obyvatel –
začátek roku
2002
Budišovice
469
Fryčovice
2134
Stará Ves nad
Ondřejnicí
2441
Neplachovice
834
Pustá Polom
1361
Krmelín
1832
Klimkovice
3756
Bolatice
4157
Metylovice
1495
Paskov
3711
Trojanovice
2055
Sedliště
1207
Dolní Domaslavice
935
Malenovice
376
Baška
3180
Vřesina
2362
Sviadnov
1297
Vendryně
3863
Vyšní Lhoty
731
Slavkov
1638
Kravaře
6718
Bystřice
5024
Čeladná
2070
Dolní Lhota
1235
Šenov u Nového
Jičína
1961
Řepiště
1517
Horní Bludovice
1577
Hradec nad Moravicí
5076
Horní Suchá
4331
Palkovice
2631
Petrovice u Karviné
4568
zdroj : ČSÚ, vlastní výpočty

v období

2003
479
2137

2004
503
2192

2005
519
2186

změna 20022005
50
52

2438
842
1380
1841
3779
4159
1516
3736
2053
1239
974
399
3220
2358
1327
3882
762
1664
6736
5047
2112
1277

2450
876
1394
1853
3779
4186
1534
3754
2114
1263
977
413
3222
2410
1352
3918
805
1686
6787
5076
2152
1308

2495
891
1422
1894
3819
4221
1565
3781
2128
1282
1012
453
3260
2446
1385
3957
828
1735
6818
5125
2172
1340

54
57
61
62
63
64
70
70
73
75
77
77
80
84
88
94
97
97
100
101
102
105

1978
1547
1599
5108
4393
2713
4714

2000
1581
1652
5198
4466
2751
4874

2071
1628
1704
5225
4488
2826
5034

110
111
127
149
157
195
466
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V posledních deseti letech je novým trendem (podobně jako v celé ČR a v mnoha vyspělých zemích)
pokles počtu obyvatel ve městech. Růst počtu obyvatel, nadprůměrný rozvoj bydlení vykazují
především atraktivní, dobře dopravně dostupné příměstské obce, které poskytují možnosti kvalitního
bydlení. Tento proces suburbanizace okolí měst bude v nejbližších letech dále pokračovat. Přispívá
k němu růst automobilizace, preference bydlení v kvalitním životním prostředí, ale i další
spotřebitelské preference, změny využívání volného času, lokalizace nových komerčních aktivit a
průmyslových zón, špatná dopravní dostupnost center měst a pokračující rychlý růst druhého
bydlení. Subrubanizace – přemístění části obyvatel z měst (center, ale i sídlišť) do jejich okolí vyvolá
i zvýšenou potřebu řešení dopravního propojení zázemí měst. Tato spádová území se svým rozsahem
výrazně liší – především s ohledem na velikost města, ale i územní podmínky okolí měst (např. v
případě města Ostravy se promítají až do vzdálenosti více než 30 km – Malenovice, Čeladná).

2.5.4 Zaměstnanost, pohyb za prací
Nezaměstnanost obyvatel je především regionálním problémem – v rámci regionů pohybu za prací.
Navazuje na ni řada důsledků (nižší sídelní stabilita obyvatel, sociální problémy, malá ochota
investovat do bydlení - a to nejen v úzce vymezeném finančním vyjádření). Dlouhodobě velmi
vysoká úroveň nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji je zásadním problémem, který
ohrožuje další pozitivní vývoj Moravskoslezského kraje, především nejpostiženějších regionů.
K tomu se přidává i dlouhodobě nepříznivý mzdový vývoj – zejména v okrese Karviná (relativní
zaostávání úrovně mezd po r.1990, propad průměrné mzdy v pořadí mezi okresy).
Tab. Úroveň a vývoj nezaměstnanosti v letech 2001 - 2003

Kraj celkem
v tom správní
obvody ORP:
Bílovec
Bohumín
Bruntál
Český Těšín
Frenštát pod
Radhoštěm
Frýdek-Místek
Frýdlant nad
Ostravicí
Havířov
Hlučín
Jablunkov
Karviná
Kopřivnice
Kravaře
Krnov
Nový Jičín
Odry
Opava
Orlová
Ostrava
Rýmařov
Třinec
Vítkov

nezaměstnaní
celkem
(2003)
106 304

uchazečů na 1
pracovní místo

2001

2002

2003

44,2

14,94

16,05

16,86

2 320
2 622
4 228
2 682

58,0
52,4
24,6
67,1

16,01
15,97
18,08
17,89

16,42
17,76
18,33
18,71

17,62
17,45
18,90
18,76

1 114
8 391

26,5
23,1

9,90
13,90

10,66
14,86

10,99
15,56

1 417
9 047
2 828
1 678
7 877
3 055
1 278
3 955
3 879
1 138
5 770
5 016
31 052
1 695
3 907
1 355

157,4
361,9
69,0
88,3
37,9
89,9
60,9
42,5
24,9
23,2
27,3
88,0
45,6
73,7
66,2
135,5

12,47
17,47
13,48
13,36
20,12
10,95
10,35
14,52
12,29
15,77
9,81
19,72
15,56
15,33
13,17
17,27

13,58
17,92
14,04
16,48
21,00
12,50
11,37
16,29
13,22
17,41
10,68
21,27
16,88
16,70
14,65
17,68

14,80
18,95
14,63
16,13
21,43
14,47
12,55
18,29
14,33
17,41
11,15
21,08
17,92
18,61
14,92
18,64
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Řešení nezaměstnanosti představuje především makroekonomický problém (možnosti řešení se
vážou na snížení zdanění práce, efektivnější směřování podpory v nezaměstnanosti, programy
podpory zaměstnanosti) a výrazný regionální problém (koncentrace dotací do podnikatelských zón,
místní směřování dotací, příprava území pro podnikání, podpora aktivní politiky zaměstnanosti atd.).
Právě lokalizace průmyslových zón může významně ovlivnit požadavky na řešení dopravy.
Rozhodující význam zde mají především tzv. strategické zóny kraje (Dolní Lutyně, Nošovice).
Realizace uvažovaných kapacit by přinesla zásadní zlepšení situace v nejproblémovějším území
(především z hlediska kvantitativní potřeby řešení zaměstnanosti).
Tab. Nezaměstnanost a průměrné mzdy – pořadí srovnání mezi okres (r. 2002)

Okres
Praha
Bruntál
FrýdekMístek

Karviná

počet
míra
pořadí ze 77 nezaměstnaných průměrná pořadí ze 77
nezaměstnano
okresu v ČR
na 1 volné
hrubá mzda okresu v ČR
sti (3/2003)
pracovní místo
%
pořadí**
počet
Kč/měsíc
pořadí*
3,8
75.
2,5
20 800
1.
15,2
8.
38,3
11 469
76.
13,9
12.
27
13 893
18.
19,2
12,4
11
16,8

Nový Jičín
Opava
Ostravaměsto
Vsetín
11
průměr
9,3
okresy ČR
1.-nejlepší, **1.-nejhorší

2.
14.
21.
6.

70,2
23,1
27,8
35,6

14 605
13 383
12 549
15 150

11.
29.
54.
7.

22.
X

16,5
10,5

13 056
14 633

37.
x

Vybrané mikroregiony s největšími a dlouhodobými problémy v oblasti nezaměstnanosti jsou patrné
z následující tabulky, převzaté z podkladů Úřadu práce v Ostravě.
mikroregion
(okres)

Osoblažsko
(Bruntál)
Karviná
(Karviná)
Orlová
(Karviná)

celkový
počet
obyvatel

počet
EAO
*)

míra
nezaměst.
k 31.12.2001
(v %)

3 150

1 433

32,2

75 038

38 085 19,4

49 081

24 858 18,9

Vítkovsko
(Opava)
14 395
6 963 18,0
*) ekonomicky aktivní obyvatelstvo

důvody předpokládaných problémů
V rámci okresu, ale i kraje dlouhodobě
nejvyšší míra nezaměstnanosti, v této
zemědělské příhraniční oblasti zaměstnanost
příznivě ovlivňují pouze sezónní práce.
Pokles zaměstnanosti vlivem organizačních
změn u důlních závodů.
Minimální počet pracovních míst, včetně
jejich nepříznivé struktury, dopad
organizačních změn u důlních závodů.
Nízká hustota osídlení, malé zastoupení
průmyslu a s tím související nedostatek
volných míst. Rostoucí rozsah
dlouhodobé nezaměstnanosti.

V současnosti je pouze možno vymezit dva základní problémové regiony Moravskoslezského
kraje:
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- jádrové území okresu Karviná a Ostrava s přesahem do okresu Frýdek-Místek (na Třinecko )
-kolem komunikace I/11, tento region soustřeďuje více než 50% obyvatel – z tohoto hlediska
představuje problémový region s největší váhou v ČR (větší než v Severočeském kraji),
- území okresu Bruntál (bez Krnovska) a Vítkovsko s přesahem do okresu Nový Jičín (Odersko,
Bílovecko - Studénka), tento region je územně rozsáhlý, avšak s nízkým podílem obyvatel (cca
10%).
Do uvedených regionů by měla být soustředěna zásadní podpora jejich rozvoje včetně podpory
rozvoje dopravní infrastruktury a cyklistické dopravy.
2.5.4.1 Pohyb za prací
Především města jsou významnými zdroji pracovních příležitostí, a to i pro okolní obce. V zásadě
platí, že s velikostí města rostou i vazby - velikost kladného salda pohybu za prací vzhledem k okolí
(spádovému regionu). Existují však mnohé výjimky – např. druhé největší město kraje – Havířov –
vykazuje obrovské záporné saldo pohybu za prací – (-12,8 tis. osob v r. 2001) – realizované zejména
ve vztahu k Ostravě.
Tab. Základní ukazatele pohybu za prací ve vybraných městech (SLDB 2001)
Dojíždějící do obce

celkem
Kraj celkem 183 275
z toho
město:
Bílovec
1 057
Bohumín
4 061
Bruntál
2 666
Brušperk
211
Břidličná
619
Budišov
nad
Budišov.
162
Český Těšín
2 719
Dolní
Benešov
1 244
Frenštát
pod
Radhoštěm
3 143
FrýdekMístek
8 376
Frýdlant
nad
Ostravicí
1 585
Fulnek
595
Havířov
3 894
Hlučín
1 536

Vyjíždějící z obce

Saldo dojížďky

Obsazená
pracovní místa
na 1000
zacelkem městna
ných 1)

z toho
denně

celkem

z toho
denně

celkem

z toho
denně

166 393

200 280

170 198

-17 005

-3 805

513 096

968

959
3 474
2 339
189
542

1 432
2 359
1 849
1 131
441

493
1 890
1 128
1 050
317

-375
1 702
817
-920
178

466
1 584
1 211
-861
225

2 702
11 401
8 758
646
1 780

878
1 175
1 103
413
1 111

144
2 372

403
4 626

266
4 004

-241
-1 907

-122
-1 632

1 043
8 909

812
824

1 216

984

880

260

336

2 219

1 133

2 946

1 421

1 090

1 722

1 856

6 805

1 339

7 587

9 290

7 705

-914

-118

24 973

965

1 484
542
3 550
1 411

1 967
990
16 699
3 633

1 662
840
14 741
3 308

-382
-395
-12 805
-2 097

-178
-298
-11 191
-1 897

3 793
2 023
20 257
3 828

909
837
613
646
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Horní
Benešov
Hradec nad
Moravicí
Jablunkov
Karviná
Klimkovice
Kopřivnice
Kravaře
Krnov
Město
Albrechtice
Moravský
Beroun
Nový Jičín
Odry
Opava
Orlová
Ostrava
Petřvald
Příbor
Rychvald
Rýmařov
Studénka
Šenov
Štramberk
Třinec
Vítkov
Vratimov
Vrbno pod
Pradědem

324

304

353

281

-29

23

984

971

1 097
1 479
9 538
540
3 514
774
2 370

1 037
1 394
8 940
507
3 306
721
2 061

1 147
1 413
7 324
1 106
3 806
1 698
2 110

1 012
1 245
6 211
978
3 109
1 478
1 359

-50
66
2 214
-566
-292
-924
260

25
149
2 729
-471
197
-757
702

2 263
2 484
27 379
1 076
10 426
1 868
11 560

978
1 027
1 088
655
973
669
1 023

621

573

555

433

66

140

1 637

1 042

200
7 169
969
13 415
3 829
45 359
1 198
1 315
733
821
970
655
333
9 150
780
670

156
6 691
858
11 781
3 661
40 269
1 161
1 249
709
628
864
633
289
8 642
701
618

394
3 069
881
4 334
7 841
12 838
1 721
2 261
1 996
1 196
1 786
1 739
1 035
2 597
650
2 061

244
2 431
671
3 238
7 055
8 124
1 601
1 938
1 847
727
1 501
1 578
930
1 888
449
1 885

-194
4 100
88
9 081
-4 012
32 521
-523
-946
-1 263
-375
-816
-1 084
-702
6 553
130
-1 391

-88
4 260
187
8 543
-3 394
32 145
-440
-689
-1 138
-99
-637
-945
-641
6 754
252
-1 267

1 222
16 181
3 139
37 090
9 926
164 220
1 935
2 789
1 423
3 741
3 368
1 141
669
22 809
2 761
1 381

863
1 339
1 029
1 324
712
1 247
787
747
530
909
805
513
488
1 403
1 049
498

597

518

659

373

-62

145

2 704

978

zdroj : ČSÚ, SLDB 2001

Tab. Kolo jako dopravní prostředek vyjížďky za prací (SLDB 2001)
podíl v %

Kraj celkem
Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava - město
zdroj : ČSÚ, SLDB 2001

celkem vyjížďka

kolo

197 695
15 168
48 821
50 800
33 032
37 538
12 336

5 883
400
1 694
1 088
1 279
1 261
161

2,98%
2,64%
3,47%
2,14%
3,87%
3,36%
1,31%

Podíl cyklistické dopravy na vyjížďce za prací je stále poměrně malý, v jednotlivých okresech
ovlivněn řadou faktorů (fungování hromadné dopravy, vzdálenost dojíždění, tradice).
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vymezení oblastí cestovního ruchu opírající se o vymezení oblastí cestovního ruchu Beskyd a
Jeseníků bylo a je využíváno v územně plánovací činnosti.

2.5.5 Obytná a rekreační atraktivita sídel
Obytná a rekreační atraktivita sídel se stává stále významnějším faktorem rozvoje sídel a i
navazující cyklistické dopravy. V rámci této studie nejde o podrobnou dokumentaci obytné rekreační
atraktivity sídel, ale především o vnímání širší souvislosti těchto procesů s rozvojem území a
dopravy.
V rámci posouzení širších podmínek cyklistické dopravy je potřebné připomenout několik
základních skutečností promítajících se do oblasti bydlení, druhého bydlení a rekreace. Část těchto
procesů (suburbanizace) byla popsána již v kapitole obyvatelstvo a bydlení.
•

•

•

Pro vývoj v oblasti bydlení po r.1990 je nadále charakteristický další růst počtu trvale
obydlených bytů, při zásadním poklesu intenzity odpadu bytů (lepší hospodaření s byty). I
v letech největšího propadu bytové výstavby po r.1990 počet trvale obydlených bytů
v Moravskoslezském kraji rostl. Na druhé straně je nutno vnímat skutečnost, že prodejnost
rodinných domů a bytů je v Moravskoslezském kraji jedna z nejnižších v ČR a do značné části
odráží nevhodnou alokaci bydlení na území kraje. Atraktivita bydlení v kraji je nízká a je potřeba
hledat cesty k jejímu zvýšení.
Neočekávanou skutečností je relativně rychlejší růst druhého (zejména rekreačního) bydlení než
trvalého bydlení. Tato skutečnost byla zjištěna např. při zpracování generelů rekreace
jednotlivých řešených území v Moravskoslezském kraji (např. Územní generel infrastruktury
cestovního ruchu v Beskydech, celková bilance za kraj chybí). Růst druhého bydlení se
koncentruje především v rekreačně atraktivních obcích, atraktivita bydlení v těchto obcích
překračuje průměr ČR.
V rámci kraje dochází k výrazné diferenciaci území podle intenzity bytové výstavby, největší
intenzitu bytové výstavby v přepočtu na 1000 obyvatel vykazuje spádový obvod ORP Frýdlant
nad Ostravicí (např. obec Čeladná vykazuje jednu z největších intenzit bytové výstavby i ve
srovnání s obcemi v Čechách). Na druhé straně např. město Ostrava hluboce zaostává v intenzitě
nové bytové výstavby a to i ve srovnání s jinými městy (např. Brnem, Olomoucí). Právě
diferenciace intenzity nové bytové výstavby je jedním z ukazatelů rozvoje jednotlivých regionů,
sídel.

Rekreace se stává stále významnějším územním a dopravním faktorem. Tato skutečnost našla svůj
odraz i v rozvojových dokumentech Moravskoslezského kraje. Z marketingového hlediska je
turistický region Severní Morava a Slezsko rozdělen na šest turistických oblastí, jejichž
charakteristiky se z pohledu turistiky liší:
•

Hrubý Jeseník (okresy: Jeseník, Bruntál, Šumperk)

•

Nízký Jeseník (okresy: Bruntál, Oprava)

•

Opavsko – Krnovsko (okresy: Opava, Bruntál)

•

Poodří (okresy: Nový Jičín, území podél Odry procházející Moravskou bránou)

•

Ostravsko – Karvinsko (okresy: Ostrava, Karviná)

•

Beskydy – Valašsko (okresy: Frýdek-Místek, Vsetín)

2.5.6 Závěry
•

Na území Moravskoslezského kraje existuje poměrně stabilní struktura osídlení, vyznačující se
v jeho centrální a severovýchodní částí velmi vysokou hustotou osídlení s potřebou intenzivní
dopravní obsluhy.

•

Při návrhu dopravní infrastruktury je nutno vzít v úvahu stále výraznější suburbanizační procesy
(rozvoj vykazují především menší atraktivní příměstská sídla a dobře dostupná rekreační sídla).
Právě další významným rozvojovým faktorem kraje je posílení jeho rekreačních funkcí.

•

Pohyb za prací (denní dojížďka) je dosud pouze v omezeném rozsahu realizována
cyklodopravou.

•

Zásadním problémem kraje je řešení problému nezaměstnanosti obyvatel, projevující se
diferencovaně v
centrálních, ale i okrajových regionech. Při řešení problematiky
nezaměstnanosti (podpoře lokalizace průmyslových zón, ale i dopravní infrastruktury – včetně
trasování cyklostezek) je žádoucí zvýšit míru preferencí nejpostiženějších regionů kraje.

•

Dopady vstupu do EU jsou pro velkou část kraje výrazné, a to především ve srovnání
s jinými příhraničními regiony ČR. Přinášejí širší integrací regionu, která je jedním
z předpokladů jeho prosperity (včetně zvýšených doprovodných dopravních a společenských
problémů a nároků na jejich řešení), zejména ve vazbách na Polsko a znovuobnovení vazeb se
Slovenskem. Této skutečnosti je potřeba přizpůsobit i řešení problematiky dopravy, tj. i
výrazným posílením možností místní přeshraniční dopravy.

2.6 Dopravní dostupnost kraje

Vymezené území navazuje i na část Olomouckého a Zlínského kraje. Region je totožný
s marketingovým turistickým regionem vymezeným Českou centrálou cestovního ruchu. Odlišné
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Na území Moravskoslezského kraje se nachází řada středisek cestovního ruchu a rekreace,
K nejvýznamnějším z celostátního hlediska náleží střediska v oblasti Beskyd – Ostravice-Frýdlant
nad Ostravicí, Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem a Frenštát pod Radhoštěm (Trojanovice).
V oblasti Hrubého Jeseníku – Malá Morávka-Karlov a Vrbno pod Pradědem. Na území kraje existuje
i řada menších středisek cestovního ruchu regionálního a místního významu, zejména v oblasti
Beskyd, ale mnohdy i v blízkém zázemí velkých měst (Ostrava, Opava). Významnými rekreačními
centry je i většina vodních nádrží – zejména Těrlická, Žermanická přehrada, Olešná a nověji i nádrž
Slezská Harta. Rozvoj cestovního ruchu na území kraje se v posledních letech stává stále
významnějším faktorem rozvoje kraje, jednotlivých regionů a obcí.
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Dopravní obslužnost Moravskoslezského kraje je velmi špatná. V kraji zcela chybí dálniční napojení
na síť dálnic ČR. Tento nedostatek by měl být odstraněn výstavbou dálnice D47. V současné chvíli
tento nedostatek nenahradí ani mezinárodní silnice E75 (I/11) Budapest (Žilina) - Gdansk a E462
(I/48) Brno-Krakow, na které jsou napojeny hlavní silniční tahy. Významná je silnice č. I/11
Jablunkov - Ostrava – Opava - Hradec Králové a navazující silnice I.třídy I/57 Opava -KrnovBartultovice směrem na dálnici A4 v Polsku. Silnice I. třídy vyžadují modernizaci včetně obchvatů
měst.
Letecká doprava je provozována na mezinárodním letišti Ostrava-Mošnov. Toto letiště je druhé
největší v ČR a svou dlouhou přistávací dráhou (3600m) a umožňuje přistávání všech kategorií
letadel bez omezení.
Kraj protínají dva mezinárodní železniční tahy elektrifikované tratě č.270 a č. 320. Obě tyto tratě
jsou součástí rychlostních koridorů. Trať. Č. 270 je důležitým úsekem hlavní železniční trasy PrahaBohumín.
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Mezi významné silnice II. třídy můžeme řadit silnice č. 483 (Frenštát p.R – Frýdlant), č. 473
(Frýdek-Místek – Šenov), ,č. 468 (Český Těšín – Třinec).

2.6.1 Silniční doprava
Silniční komunikační systém se v současnosti opírá o silnice tzv. Slezského kříže tj.: mezinárodní
silnici I/48 (E462 Wien - Kraków), která protíná kraj z jihozápadu na severovýchod a silnici I/11
Opava – Ostrava – Český Těšín – Mosty u Jablunkova, která protíná kraj ze severozápadu na
jihovýchod, a která v úseku Český Těšín - Mosty u Jablunkova, hranice ČR/SR převádí mezinárodní
tah E75. Nyní probíhá jejich rekonstrukce, a to na silnici I/48, která je v úseku Frýdek-Místek –
Český Těšín upravována na rychlostní komunikaci R48 a na silnici I/11, kde proběhly rekonstrukce
v Českém Těšíně, Mostech u Jablunkova a připravují se v úseku Opava – Ostrava, v Ostravě
a v úseku Třanovice - Jablunkov. Tyto tahy funkčně doplňují silnice R56 Ostrava - Frýdek-Místek,
I/57 Opava – Krnov – Bartultovice a I/45 Krnov – Bruntál – Olomouc.
2.
3. V květnu roku 2002 byla zahájena výstavba dálnice D47, která se stane v budoucnu součástí VI.B
Evropského multimodálního koridoru. Zprovoznění dálnice D47 je plánováno na konec roku 2008.
Je popsána po jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje. Silnice I. třídy, rychlostní
komunikace a dálnice jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Další záměry jsou uvedeny
v Rozvojových plánech ŘSD do roku 2010. Silnice nižších tříd, tj. II. a III. přešly od začátku roku
2002 pod Správu silnic Moravskoslezského kraje – zřizovanou krajem, který alespoň částečně zahájil
jejich rekonstrukce a opravy.
Na území okresu Bruntál, které se nachází v severozápadní části kraje je silniční siť zastoupena
silnicemi I. třídy č. 45 (Horní Loděnice, Dětřichov nad Bystřicí, Bruntál, Krnov, hranice PR), silnicí
č.11 (Rýmařov, Bruntál, Horní Benešov) a č.46 (Moravský Beroun –Bílčice, Slezská Harta).
Mezi významné silnice II. třídy lze řadit č. 440 (Rýmařov – Moravský Beroun), č. 445 (Huzová Rýmařov – Heřmanovice), č. 450 (Bruntál – Karlova Studánka), č. 452 (Bílčice – Bruntál –
Holčovice), č. 457 (Janov – Osoblaha).
Na území okresu Opava tvoří páteřní síť silnice I. třídy č.11 (Bruntál – Opava – Ostrava), č. 57
(Krnov – Opava – Fulnek), č. 46 (Moravský Beroun – Opava – Sudice, hranice PR), č. 56 (Opava –
Ostrava):
Mezi významné silnice II. třídy můžeme řadit silnice č. 443 (Opava – Budišov nad Budišovkou,
hranice Olomouckého kraje), č. 467 (Mokré Lazce – Kravaře – Třebom, hranice PL), č. 464 (Opava
– Bílovec), č.462 (Horní Benešov – Vítkov).
Páteřní sítí okresu Nový Jičín jsou silnice I. třídy č. 47 (Odry – Klimkovice), č. 48 (Hranice – Nový
Jičín – Příbor – Frýdek Místek), č. 57 (Valašské Meziříčí - Nový Jičín – Fulnek), č.58 (Frenštát pod
Radhoštěm – Ostrava).
Vybrané silnice II. třídy č. 464 (Příbor – Bílovec), č. 442 (Odry – Vítkov).
Na území okresu Karviná tvoří páteřní síť silnice I. třídy č. 67 (Bohumín – Český Těšín), č. 59
(Ostrava - Karviná), č.58 (Ostrava – Bohumín), č. 11 (Ostrava – Havířov – Český Těšín - Třinec),
č. 48 (Frýdek-Místek Český Těšín)
Mezi významné silnice II. třídy můžeme řadit silnice č. 474 (Orlová – Třanovice) a č. 475 (Havířov –
Karviná).
Na území okresu Frýdek - Místek tvoří páteřní síť silnice I. třídy č.11 (Český Těšín – Jablunkov –
Mosty u Jablunkova, hranice SR), č. 56 (Staré Hamry – Frýdlant nad Ostravicí – Frýdek – Místek Ostrava), č. 48 (Příbor – Frýdek-Místek – Český Těšín), č.68 (Horní Tošanovice – sil. I. třídy č.11)
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Na území okresu Ostrava se v krajském městě Ostravě křižují a tvoří páteřní síť již popsané silnice
I. třídy č. 47, č. 11, č. 58, č. 56, č. 59.
4. Mezi významné silnice II. třídy můžeme řadit silnice č. 469 (Děhylov – Ostrava), č. 470
(Rychvald – Ostrava), č. 479 (Šenov – Ostrava), č. 477 (Vratimov – Ostrava), č.478 (Vratimov –
Stará Bělá).

2.6.2 Železniční doprava
Železnice dělí své tratě na základě vládního usnesení č. 766 ze dne 20.12.1995 na tratě celostátní a
tratě regionální. Na území moravskoslezského kraje jsou to tyto celostátní tratě:
- č.270 Česká Třebová –Přerov – Hranice na Moravě - Bohumín
- č.310 Olomouc – Opava východ
- č.292 Krnov – Jindřichov ve Slezsku - Šumperk
- č.316 Opava – Ostrava Svinov
- č.323 Ostrava hl. n.- Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí
- č.321 Ostrava Kunčice – Havířov – Český Těšín
- č.320 Bohumín – Dětmarovice – Karviná- Mosty u Jablunkova – hranice SR
A tyto regionální tratě:
- č. 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou
- č. 278 Suchdol nad Odrou – Nový Jičín
- č. 278 Suchdol nad Odrou – Fulnek
- č. 279 Studénka – Bílovec
- č. 298 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha ( úzkokolejka)
- č. 311 Rýmařov – Valšov
- č. 312 Bruntál – Malá Morávka
- č. 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem ( soukromá trať)
- č. 314 Opava východ – Svobodné Heřmanice
- č. 315 Opava východ – Hradec nad Moravicí
- č. 317 Opava východ – Hlučín
- č. 318 Kravaře ve Slezsku - Chuchelná
- č. 322 Český Těšín – Frýdek-Místek
- č. 324 Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice
- č. 325 Studénka – Veřovice
Mezi hlavní celostátní tratě na území kraje patří rameno tratě Českých drah č. 270 Bohumín – Přerov
– Česká Třebová. Trať je v celém svém úseku dvoukolejná a elektrifikovaná. Patří do úseků
tranzitních koridorů II a III.Na trati se nacházejí tyto významné stanice Suchdol nad Odrou,
Studénka, Ostrava Svinov, Bohumín. Železniční stanice Suchdol nad Odrou a Studénka jsou
regionální železniční křižovatky.Stanice Ostrava Svinov je celostátní železniční křižovatkou na
kterou navazují další celostátní tratě ( 316,321). Ve stanici Bohumín na trať navazuje další celostátní
trať č. 320 s pokračováním do Slovenské republiky.
Rameno této tratě v úseku Bohumín-Přerov je podle dohody AGC součástí dvou evropských
železničních tahů, a to:


E 65 Gdynia-Warszawa-Ostrava-Wien-Klagenfurt-Rijeka (na tento úsek navazuje v aglomeraci
trať č. 330 Přerov-Břeclav)



E 40 Le Havre-Paris-Nürnberg-Praha-Ostrava-Košice-Lvov.
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Cyklistika a zdraví. Jedním z hlavních rizikových faktorů srdečně-cévních nemocí je nedostatek
fyzické činnosti. Naopak chůze a cyklistika jako denní činnosti mohou podporovat zdraví
prostřednictvím fyzické činnosti, snižovat hluk a znečišťování ovzduší. Přínosy pro zdraví
pravidelnou fyzickou činností lze shrnout následovně: 50 % snížení rizika koronárních srdečních
onemocnění (tj. podobný účinek jako nekuřáctví), 50 % snížení rizika onemocnění diabetes
dospělých, 50 % snížení rizika obezity, 30 % snížení rizika hypertense. Celkem 30 minut ostré chůze
nebo cyklistiky po většinou dní v týdnu, i když prováděno v 10ti až 15ti minutových intervalech, je
účinným prostředkem k získání uvedených zdravotních přínosů. Nedostatek pohybu je hlavní
příčinou zdravotních problémů: 60% dětí má problémy se správným držením těla, 40% dětí má
koordinační těžkosti, 35% dětí trpí obezitou. Pomocí jízdy na kole můžeme mnoho zlepšit.
Územní plánování. Z hlediska územního plánování je potřeba míti na paměti zajímavá data oficiální
příručky pro cyklistiku3 Evropské komise:“ Ve městě lze například přepravit na pruhu širokém 3,5
metru (typický jízdní pruh) za 1 hodinu 22 000 osob kolejovým vozidlem, 19 000 lidí pěšky a 14 000
lidí na kole, ale jen 9 000 lidí autobusem a 2 000 lidí autem. Přitom celková plocha jízdních pruhů
pro automobily v České republice přesahuje plochu chodníků, kolejišť a cyklistických stezek. 30%
procent veškerých jízd automobilem je kratších než 3 km, jízdní kolo je přitom do vzdálenosti 5 km
ve městě rychlejší než automobil a do 8 kilometrů stále ještě srovnatelné s automobilem a kolejovou
dopravou.”

Regionální tratě mají převážně obslužný význam.

3

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

3.1 Základní charakteristika cyklistické dopravy
Charakteristiky jsou převzaty z Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR a doplněny dalšími
poznatky.
Výchozí stav. Vývoj dopravy v České republice není z pohledu ochrany životního prostředí a zdraví
obyvatel nejoptimálnější. Silniční doprava v posledních deseti letech silně vzrostla, podíl železniční
dopravy stále klesá1. Počet motorových vozidel v České republice vzrostl v letech 1990-1999 o 47
%, podíl vozidel na alternativní pohon je stále velmi nízký - 0.2 % všech vozidel. Zvyšuje se
množství osobních vozidel, jejichž výroba a provoz jsou relativně více spojené se zátěží životního
prostředí – jsou materiálově náročnější, mají vyšší spotřeba paliv apod. Z hlediska udržitelnosti je
však větším problémem zvýšené využívání osobních automobilů na úkor veřejné dopravy. Tyto
trendy jsou posilovány ekonomickým i společenským prostředím v České republice. Na tyto
problémy reaguje základní cíl Dopravní politiky ČR2: “Realizace svobody trvale udržitelné mobility
osob a věcí jako nutný atribut naplnění požadavků Listiny základních práv a svobod i požadavků
svobodného obchodu a optimální podpora udržitelného rozvoje přiměřeným dotvářením dopravního
systému. K tomu vede strategie udržitelných způsobů dopravy s podporou enviromentálně šetrných
způsobů a omezováním způsobů nejméně šetrných”

Cyklistika a životní prostředí. Znečištění výfukovými plyny při provozu jízdního kola je nulové,
zatímco znečištění těmito plyny z individuální motorové dopravy v devadesátých letech stouplo (u
stacionárních zdrojů naopak pokleslo). Zvýšení podílu cyklistické dopravy nepřímo snižuje hluk
v území.

Různé způsoby dopravy v ekologickém porovnání s používáním soukromých automobilů
při stejné délce cest a při stejném počtu přepravovaných osob na 1 km
Základ = 100 (soukromý automobil bez katalyzátoru)
✈
*

Východisko. Je nutné, aby pozornost od jednostranné podpory motorizované dopravy byla opět
namířena na jiné dopravní prostředky, především ty, které mohou částečně pomoci řešit otázky
v souvislosti s životním prostředím, zdravotním stavem obyvatel, spotřebou energie a rozvojem
nových koncepcí. K takovým druhům dopravy zajisté patří i cyklistická doprava.

Spotřeba prostoru
Spotřeba primární energie
CO2
Oxidy dusíku
Organické sloučeniny uhlíku a
vodíku
CO
Celkové znečištění ovzduší
Riziko dopravních nehod

Základní přehled předností cyklistiky. Nám všem jsou nepochybně zřejmá její pozitiva – umožňuje
mobilitu bez ohledu na stáří a výši příjmu, je cenově výhodná, bezhlučná, přátelská k životnímu
prostředí a má malé plošné nároky. Cyklisté nemají problém s hledáním parkovacích míst,
s dopravními kolapsy a zácpami, kolo vychovává k humanitě a družnosti. Půlhodinka jízdy denně
každý den v týdnu je vynikající prevencí proti civilizačním chorobám. Významný je zejména přínos
pro rozvoj cestovního ruchu.
Kolo jako integrální a rovnocenný dopravní prostředek. Mobilita je klíčovým faktorem městského
prostředí. Integrovaná dopravní politika zajišťuje energeticky šetrnou a městotvornou mobilitu.
Rovné šance, vstřícné akceptování a dostatečná hustota sítě všech dopravních systémů vytváří
mobilní, živoucí města s dobrými vyhlídkami do budoucnosti. V rámci mobility má jízdní kolo větší
akční rádius a velký potenciál při přestupu z osobních automobilů do jiných dopravních prostředků.
Jízdní kolo je rovněž téměř všeobecně použitelné pro všechny účely cest (za prací, do škol, za
nákupy, v rámci volného času). Je však nutno dořešit přepravu jízdních kol ve veřejných dopravních
prostředcích.

100
100
100
100
100

100
100
100
15
15

10
30
29
9
8

8
0
0
0
0

1
405
420
290
140

6
34
30
4
2

100
100
100

15
15
100

2
9
9

0
0
2

93
250
12

1
3
3

*

= auto s katalyzátorem. Je třeba pamatovat, že katalyzátor účinně funguje pouze při zahřátém
motoru. U krátkých jízd ve městech není katalyzátor z hlediska znečištění životního prostředí
žádným přínosem.
Zdroj: Zpráva UPI, Heidelberg 1989

Tabulka1

1

2

V letech 1990 – 1999 vzrostl přepravní výkon v silniční dopravě o 57 % v přepravě osob a o 120 % v přepravě nákladů. V železniční
dopravě přepravní výkon klesl o 48 % v přepravě osob a o 59 % v přepravě nákladů (Studie o vývoji dopravy, 2000).
3

Usnesení Vlády ČR č.413 z roku 1998 schvalující Dopravní politiku ČR

Dopravní projektování, spol.s r.o.
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Cycling: the way ahead for towns and cities, J. Dekoster, U. Schollaert, European Communities, 1999
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Cykloturistika. Trh cykloturistiky přináší tolik potřebnou alternativu a udržitelný rozvoj
cestovního ruchu, který je v podstatě vytvářen ke zpomalení tempa prožívání turistických
zážitků. Cykloturistika je druhem cestovního ruchu, který má potenciál obohatit turistické
zážitky návštěvníků a současně nezatěžuje životní prostředí a nevyvolává žádné další náklady
zúčastněným obcím. Atraktivní cyklistická nabídka pomáhá turistickým místům v České
republice, a to i v zaostalých oblastech. Podpora cyklistiky zajišťuje pracovní místa v různých
oblastech výroby a služeb okolo cykloturistiky a tím vytváří podporu podnikání.
Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému a má oproti motorové dopravě
přednosti. Je nehlučná, bezemisní, neovlivňuje životní prostředí, nespotřebává neobnovitelné zdroje
energie, není náročná na prostor, nevytváří toxické látky a jiná negativa převážně motorové dopravy.
Umožňuje mobilitu bez ohledu na stáří a výši příjmů. Každý jedinec, který ke své dopravě používá
jízdní kolo výrazně šetří životní prostředí. Rozvoj cyklistické dopravy přispěje k naplňování cílů ve
snižování emisí skleníkových plynů a redukci výše jmenovaných negativ převážně motorové
dopravy.
Pro rozvoj cyklistické dopravy nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé České republice je nutné
vytvořit podmínky pro budování cyklistických komunikací, které přispějí k celkové bezpečnosti
dopravy. Součástí by mělo být i vybudování navazujícího systému služeb, který umožní intenzivnější
využívání kola v dopravě.

- skupina B.
- skupina C.
- skupina IP.
- skupina IS.
- skupina IJ.
- skupina E.

Zákazové značky
Příkazové značky
Informativní značky provozní
Informativní značky směrové
Informativní značky jiné
Dodatkové tabulky

Vodorovné značky tvoří samostatnou jednu skupinu označenou písmenem V. Samostatnou skupinu
tvoří vybraná dopravní zařízení, tj. skupina Z.
Pro značení cyklotras se využívají jak značky z výše uvedené vyhlášky, tj. značky dopravní, tak
značky cykloturistické.

3.3.1 Systém značení cyklotras v České republice
Značení cyklistických, resp. cykloturistických tras se zásadně liší podle toho, zda-li jde o trasy
vedoucí převážně po silnicích, místních a kvalitnějších účelových komunikacích (tzv. silniční
cyklotrasy) nebo o trasy vedoucí převážně po horších účelových komunikacích, tedy po polních a
lesních zpevněných cestách (tzv.terénní cyklotrasy). Terénní značení je používáno i na území
národních parků a CHKO, tedy i v CHKO Jeseníky a Litovelské Pomoraví.

3.2 Rozdělení cyklistiky

Oba druhy cyklistických tras jsou voleny tak, aby umožňovaly použití i turistických (krosových) kol,
nikoliv jen kol horských (není-li dále v textu uvedeno jinak).

Základní rozdělení jízdy na kole je možné uvést jako:

Pro popis značení cyklotras byl použit jako podklad „Systém značení turistických tras v České
republice“, vydaný Klubem českých turistů v Praze.



jízda za prací, zaměstnáním, při této jízdě jsou využívány nejkratší trasy s pokud možno
kvalitním povrchem, výsledkem je opakující se projížděná trasa v krátkém časovém úseku po
různých komunikacích … cyklistická doprava, cyklistika,



rekreační, turistická, která ponejvíce využívá cykloturistické trasy, resp. specielní cyklotrasy pro
jízdu na kole, cyklostezky …. cykloturistická doprava, cykloturistika,



kategorie sportovní pro registrované (zvláštní podmínky, uzavřené tratě a okruhy, atd.) a
sportovně-rekreační pro všechny, která umožňuje na vybraných trasách, drahách a v areálech
věnovat se další formě tzv. adrenalinových aktivit … .cyklosport, cykloaktivity.

3.3 Dopravní a cykloturistické značení
Podrobnosti o užití, provedení a umísťování dopravních značek (dále jen DZ) a vybraných
dopravních zařízení na pozemních komunikacích stanovuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a dále ji rozpracovávají Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích. Tyto jsou platné pro všechny účastníky silničního provozu, tj. i pro cyklisty.
DZ rozdělujeme na svislé značky a vodorovné značky. Svislé značky rozdělujeme do několika
skupin:
- skupina A.
Výstražné značky
- skupina P.
Značky upravující přednost
Dopravní projektování, spol.s r.o.
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Cykloturistické (cyklistické) trasy značené silničním způsobem, používají žlutých směrových
tabulek o rozměru 200 x 300 mm s černým piktogramem kola a číslem cyklotrasy v záhlaví. Místo
šipek se používá směrových tabulek s černou šipkou v příslušném směru.

IS 21a Směrová tabulka
(přímo)

IS 21b Směrová tabulka
(vlevo)

IS 21c Směrová tabulka
(vpravo)

Na některých orientačně složitějších úsecích nebo křižovatkách bývá použita i tzv. návěst před
křižovatkou, zobrazující schéma křižovatky v daném místě a další průběh cyklotrasy nebo jiných
navazujících cyklotras.
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Cykloturistická pásová
značka a šipka
Součástí turistického značení jsou i směrovky, které na jednotlivých informačních místech značené
trasy průběžně informují o vzdálenostech k různým cílům. Cyklistické směrovky jsou žluté se
zpravidla dvouřádkovým textem, vzdálenější místo je na druhém řádku, v záhlaví je uvedeno, př.:
Cyklotrasa KČT č. 6075

IS 20 Návěst před
křižovatkou
Na počátku trasy a na křižovatkách cyklotras jsou umístěny směrové tabule, kde jsou navíc uvedeny
i údaje o názvech a kilometrových vzdálenostech dalších cílů na trase.

Cykloturistická
směrovka
Pro cykloturistické značení není používána taková hustota jako u značení pěšího. Z toho důvodu ne
všechny křižovatky cest jsou vybaveny značkami. Pokud trasa vede po hlavní silnici, asfaltové nebo
zpevněné cestě, tato neodbočuje bez vyznačení na vedlejší a povrchově horší cesty.
POZN.: Zde lze polemizovat o textu na tabulce „Cyklotrasa KČT č. .…“, kdy př. KČT není autorem trasy, ani jejím
vlastníkem (pozemky, komunikace) a mnohdy nezajišťuje ani opravu a údržbu značení (př. z důvodu nedostatku
finančních prostředků). Trasa je tedy jen zahrnuta v systému cyklotras KČT.

3.3.2 Údržba cykloturistických tras včetně jejich značení
IS 19b Směrová tabule
(s dvěma cíly)
Všechny tyto cykloznačky nalezneme umístěné na zvláštních sloupcích, sloupech veřejného
osvětlení nebo instalované pod silničními dopravními značkami, bohužel umístěné, ale i provedené
mnohdy v rozporu s platnou silniční vyhláškou.
Cykloturistické trasy značené turistickým, terénním způsobem používají stejné pásové a
tvarové značky jako u tras pro pěší turistiku, ale s obrysovými rozměry 140 x 140 mm a se žlutými
upozorňovacími pruhy.
Barevné označení používá čtyř základních barev, tj. červenou, modrou, zelenou a bílou (na mapách
značená žlutou). Rozdělení tras podle použitých barev:
- hlavní, označení červenou a modrou barvou,
- vedlejší, označení zelenou barvou,
doplňkové, označení bílou barvou.

Dopravní projektování, spol.s r.o.
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Podstatným problémem značených cyklotras u nás, který je třeba urychleně řešit, je problém spojený
s jejich údržbou, přesněji s financováním této údržby. Podle informací z KČT za posledních pěti let,
kdy se údržbě značených cyklotras věnuje, je potřeba na obnovu značení stávajících 19 000 km
cyklotras vynaložit ročně 5,5 mil. Kč. Tyto náklady na údržbu v dalších létech dále porostou. Je to
tím, že síť cyklotras ještě není v celé naší republice dobudována je předpoklad, že poroste o cca 3000
km tras ročně až dosáhne cílového stavu 35 000 – 40 000 km. Při průměrném nákladu na údržbu 1
km vyznačené cyklotrasy, který činí 300 Kč za rok, poroste tedy ročně potřeba financí na údržbu
cyklotras o cca 0,9 mil. Kč.
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků, které má k dispozici na tuto činnost KČT je třeba
hledat finance na údržbu cyklotras jinde. Jako možné východisko z této situace, která se zřejmě
nezmění ani v příštích létech, je možnost financování údržby značení cyklotras i z rozpočtů
jednotlivých krajských úřadů, měst a obcí za podpory financí z dotačních titulů pro tuto oblast.
Základem údržby značení musí být pasportizace silničního cykloturistického značení v souladu
s platnou legislativou.
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3.4 Zákony, vyhlášky a normy
Uvedené údaje jsou převzaty z tiskového materiálu, který byl přednesen na cyklistické konferenci v
Srní 2003. Pro potřeby budování cyklistických komunikací a pro stanovení podmínek pohybu nejen
cyklistů se vychází z následujících zákonů, které jsou následně blíže představeny:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 56/2001 Sb., o technické způsobilosti vozidel ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy č.
301/2001.
V obecné rovině se musí vztáhnout na výstavbu cyklistických komunikací i zákon č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu a vodní zákon, podle něhož orgány státní správy vydávají
rozhodnutí. V případě stavebního zákona se pochopitelně k výstavbě cyklistických komunikací
přistupuje stejně jako v případě jakékoliv jiné pozemní komunikace, proto se pro potřeby budování
cyklistické infrastruktury uvádí problematika ve vztahu k normám ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a
Technickým předpisům (TP) a s tím spojené také některé náměty na jejich změnu. V případě vodního
zákona příručka upozorňuje na problémy s budováním cyklistických komunikací ve vztahu k tomuto
zákonu.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (vybrané kapitoly, týkající se cyklistické
dopravy)
Cyklistické komunikace v intravilánu: § 6 Místní komunikace, (3) písmeno d) – komunikace je
nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz. Tím
se zařazují cyklistické komunikace do sítě pozemních komunikací jako místní komunikace IV. třídy.
Cyklistické komunikace v extravilánu: § 7 Účelové komunikace, (1) – příslušný silniční správní úřad
může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR
upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci (tzn. přístup na účelovou komunikaci
lze ošetřit dopravní značkou č. C8 – Stezka pro cyklisty nebo dopravní značkou č. C9 – „Stezka pro
chodce a cyklisty“.

vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj,
nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo,
ruční vozík nebo potahové vozidlo,
chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční
vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích
anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o
objemu válců do 50 cm3, psa a podobně,
§ 21 Odbočování
Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým
vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům
hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve
vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
§ 23 Vjíždění na pozemní komunikaci
Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič
přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo
organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní
komunikaci. To platí i při vjíždění ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou
pozemní komunikaci.
§ 24 Otáčení a couvání
Řidič nesmí otáčet a couvat; d) na přejezdu pro cyklisty,
§ 53 Chůze
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a
cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a
cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze
pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení,
vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v
pruhu vyznačeném pro cyklisty.
Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak
musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

Cyklistické komunikace jako součást pozemní komunikace (lávky pro chodce nebo cyklisty): § 12
Součástí a příslušenství, (1) písmeno b) – Součástmi dálnice, silnice a místní komunikace jsou lávky
pro chodce nebo cyklisty.

§ 57 Jízda na jízdním kole
Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným
provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

Cyklistické komunikace jako součást pozemní komunikace (cyklistické komunikace v hlavním a
přidruženém dopravním prostoru): § 12 Součástí a příslušenství, (7) – Jízdní pruh nebo pás pro
cyklisty je součástí té pozemní komunikace, na jejímž tělese je umístěn. Samostatná stezka pro
cyklisty je podle povahy a umístění buď místní komunikací IV. třídy nebo účelovou komunikací.

Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani
omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na
pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 30/2001 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (vybrané kapitoly, týkající se
cyklistické dopravy)
§ 2 Vymezení základních pojmů
řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové
vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti,
Dopravní projektování, spol.s r.o.
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Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista
jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji
vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené
opatrnosti.
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Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a
cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a
cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze
pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění,
předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit
chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.
Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo
kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se
pravidly podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.
§ 58 Jízda na jízdním kole
Cyklista mladší 15 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle
zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na
jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické
stezce a v obytné a pěší zóně.
Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno
pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let
vézt osobu mladší 7 let.
Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční
vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo
ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na
šlapadlech.
Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě
červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je
spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad
za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík
opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.
5. § 73 Řízení provozu světelnými signály
Je-li na stezce pro cyklisty nebo cyklistickém pruhu zřízeno světelné signalizační zařízení se
světelnými signály "Signál pro cyklisty se znamením Stůj!", "Signál pro cyklisty se znamením
Pozor!", "Signál pro cyklisty se znamením Volno", platí obdobně § 70 odst. 2 písm. a) až d). To
platí i tehdy, je-li signál s plnými kruhovými světly doplněn bílou tabulkou s vyobrazením
jízdního kola.
Jsou-li signály pro cyklisty umístěny za pozemní komunikací, znamená signál
"Signál pro cyklisty se znamením Stůj!", že cyklista nesmí vjíždět na vozovku,
"Signál pro cyklisty se znamením Stůj!" spolu se signálem "Signál pro cyklisty se znamením
Pozor!", že cyklista je povinen připravit se k jízdě,
"Signál pro cyklisty se znamením Volno", že cyklista může přejíždět vozovku; rozsvítí-li se
poté signál "Signál pro cyklisty se znamením Pozor!", smí dokončit přejetí k světelnému
signalizačnímu zařízení s tímto signálem.

Tam, kde jsou světelná signalizační zařízení pro cyklisty vybavena tlačítkem pro cyklisty, smí
cyklista po stisknutí tlačítka vjet na vozovku teprve na znamení signálu "Signál pro cyklisty se
znamením Volno".
§ 76 Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
Je-li užito vodorovné dopravní značky "Přechod pro chodce", "Přejezd pro cyklisty",
"Zastávka autobusu nebo trolejbusu", "Zákaz stání", "Zákaz zastavení" nebo "Šikmé
rovnoběžné čáry", je tato vodorovná dopravní značka v místě užití nadřazena svislé dopravní značce
"Parkoviště" nebo svislé dopravní značce "Zóna s dopravním omezením" se symbolem
upravujícím zastavení, stání nebo parkoviště.
Zákon č. 56/2001 Sb. ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy č. 301/2001
Podmínkou pro užití kola v provozu na pozemních komunikacích je podle výše uvedeného zákona
jeho vybavení:
Dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku;
jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžkovým nábojem s protišlapací brzdou
nemusí být vybavena přední brzdou.
Jasně znějícím zvonkem nebo obdobným zařízením (toto ustanovení se nevztahuje na jízdní kolo
užité v provozu na pozemních komunikacích účastníkem sportovní akce).
Za nesnížené viditelnosti:
Přední odrazkou bílé barvy
Zadní odrazkou červené barvy
Odrazkami oranžové barvy na šlapadlech a v paprscích kol (tyto odrazky mohou být nahrazeny
odrazovými materiály obdobných vlastností; mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty).
Za snížené viditelnosti:
Odrazkami uvedenými výše.
Světlometem svítícím dopředu bílým světlem.
Svítilnou svítící dozadu stálým nebo přerušovaným světlem červené barvy.
České normy a Technické předpisy v souvislosti s cyklistickou dopravou
Veškeré normy jsou ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. nezávazné, dosavadní závaznost ČSN se
ukončuje k 31. 12. 1999. ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena obecná
povinnost jejich dodržování. Povinnost dodržovat normy, stejně jako povinnost dodržovat technické
předpisy může vyplynout z jiného právního aktu, např. smlouvou o dílo či rozhodnutím správního
orgánů. Toto stanovisko podporuje i MDS ČR; „Orgány a organizace uplatňují ČSN a technické
předpisy MDS ČR jejich uvedením (odkazy) v rozhodnutích, povoleních, smlouvách o dílo, při
zadávání veřejných zakázek, posuzování dokumentace a dozoru na stavbách. Tím se předpisy stanou
pro dané dílo závaznými“, citace z článku ing. Tichého CSc. ze sborníku Silniční konference 2002.

Pro cyklistickou dopravu jsou vhodné tyto normy a technické podmínky:
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
Původní projektová norma ČSN 73 61 01 byla již řadu let zastaralá a morálně překonaná. Z tohoto
důvodu MDS ČR zadalo ŘSD ČR připravit kompletní novelizace ČSN 73 6101. Výsledkem je
novelizace této normy z května 2005, která nabyla účinnosti k 1.6.2005. Avšak ani novelizace neřeší
v dostatečné míře potřeby cyklistické dopravy.
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
Proběhla kompletní novelizace ČSN 73 6101.

Dopravní projektování, spol.s r.o.
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Cyklotrasy III. třídy č. 551 úsek v Hradci nad Moravicí I/57
Technické podmínky
Ve vztahu na zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb. a vyhlášku č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na těchto komunikacích postupně
probíhá novelizace Technických podmínek MD ČR. Jde zejména o tyto Technické podmínky, které
mohou příznivě ovlivnit rozvoj cyklistické dopravy:
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

V dalších tabulkách jsou uvedeny (dle sčítání dopravy) místa, kde je výrazný provoz motorových
vozidel, bez možnosti pohybu cyklistů po cyklostezkách nebo při vedení stávajících značených
cyklotras.
Intenzita dopravy na komunikacích I. třídy
Okres

TP 85 Zpomalovací prahy

Bruntál

TP 103 Navrhování obytných zón
TP 108 Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách

Frýdek-Místek

TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi
Zpracované TP pokrývají velkou část problematiky navrhování místních komunikací a částečně
kompenzují zastaralost ČSN 73 6110. Lze říci, že v současné době mají ti, kdo se zabývají
projektováním, posuzováním a schvalováním dopravních staveb resp. úprav komunikací, k dispozici
poměrně progresivní informační základ. Zpracované TP se snažili co nejvíce vycházet
z pokrokových směrů navrhování komunikací ve vyspělých státech.
V současné době je vypracovaný návrh TP „ Navrhování komunikací pro cyklisty“
Tento návrh převážně řeší navrhování komunikací pro cyklisty v zastavěném území, ale jedna
kapitola je věnována také navrhování cyklistických tras v extravilánu. TP řeší především základní
situace na komunikacích včetně křižování a souběhu s ostatními druhy dopravy.
Tento návrh vychází převážně z novelizovaných a revidovaných ČSN 736110 a ČSN 736101.
Současně jsou zde zabudovány nejen zkušenosti a poznatky ze směrnic německých a rakouských
kolegů, ale i odborníků a konzultantů s cyklistickou dopravou v ČR.
Zmiňovaný předpis definuje pojmy spojené s cyklistickou dopravou, kterou dále také charakterizuje
a definuje. Předpis řeší zásady navrhování a vedení komunikací pro cyklisty. Specifikuje parametry
komunikací, způsob oddělení komunikací pro cyklisty od ostatní dopravy. Dále řeší křižovatky a
křížení s ostatními druhy dopravy, dopravní značení a ostatní cyklistickou infrastrukturu jako jsou
např. bezpečnostní prvky.

Karviná

Nový Jičín

3.5 Dopravní zatížení komunikací
Opava

Na území MSK je několik stávajících cyklotras vedeno po komunikacích I. třídy. Komunikace I.
třídy jsou silně frekventované a provozovaní cyklotras po jejich tělese je krajně nebezpečné či spíše
hazardující s životy cyklistů. Do budoucnosti by na silnicích I. Třídy neměla být vedena cyklistická
doprava (za předpokladu vybudování cyklostezek, resp. Při zajištění náhradních komunikací pro
pohyb cyklistů).
Jedná se o úseky těchto cyklotras:
Cyklotrasa II. třídy č. 55 mezi obcí Krásné Pole a Krnovem po komunikaci I/57
Cyklotrasa II. třídy č. 46 mezi Ostravicí a Frýdlantem nad Ostravicí po komunikaci I/56
ve městě Český Těšín po komunikaci I/48
Cyklotrasa III. třídy č. 464 v úseku u Ostravice po kom. I/56
v úseku Staré Hamry – Černá po kom. I/56
Dopravní projektování, spol.s r.o.
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Ostrava

Intenzita 1015 tisíc/24h
11/7-0652
11/7-0661
45/7-5602
11/7-3820
11/7-0486
11/7-0490
11/7-0501
11/7-0502
48/7-1539
48/7-1540
48/7-1560
15/7-3360
11/7-3197
11/7-0461
11/7-0466
59/7-2726
59/7-1631
59/7-1632
59/7-1633
59/7-1058
59/7-1059
59/7-1640
67/7-1591
67/7-1597
48/7-1509
48/7-1530
48/7-1538
57/7-1236
57/7-1514
57/7-1502
58/7-1700
58/7-1706
59/7-1707
58/7-1708
11/7-5161
11/7-0816
11/7-0810
11/7-0788
46/7-1166
46/7-1172
56/70707
56/70751
56/7-0754
56/7-0752
11/7-0789
11/7-5193

Intenzita >15
tisíc/24h

Intenzita >20
tisíc/24h

Intenzita >30
tisíc/24h

11/7-3826
48/7-1541
48/7-1551
56/7-1779
56/7-1766
56/7-1758
56/7-1757
56/7-1762
56/7-1763
56/7-1764
11/7-3192
11/7-0452
67/7-1592
67/7-1602

48/7-1542
48/7-1550

48/7-1544
48/7-1543

48/7-1505
48/7-1507
48/7-1508
48/7-1526

48/7-1510
48/7-1527

11/7-0721
11/7-1181
11/7-0812
46/7-5162
46/7-0723
46/7-5164

11/7-0724
11/7-2831

11/7-3762
11/7-3394

11/7-5194
11/7-5192

11/7-3199
11/7-3193
11/7-3191

11/7-3392
58/7-3891
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Intenzita dopravy na komunikacích I. třídy
Okres

Intenzita 1015 tisíc/24h
11/7-3154
56/7-0768
56/7-5171
56/7-3183
58/7-1697
58/7-1696
58/7-1692
58/7-0434

Intenzita >15
tisíc/24h
56/7-0762
56/7-3181
56/7-1773
58/7-3164
58/7-3894
58/7-3902

Intenzita >20
tisíc/24h
11/7-5191
11/7-3391
56/7-3184
56/7-1772
58/7-1693
58/7-3172
58/7-3892
58/7-3895

Intenzita dopravy na komunikacích II. třídy
Intenzita >30
tisíc/24h

Intenzita dopravy na komunikacích II. třídy
Okres
Bruntál

Frýdek-Místek

Intenzita >
2500/24h
451/7-3336
452/7-3350

478/7-5859
486/7-1690

Karviná
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Intenzita >
3000/24h
445/7-2136
445/7-2132
445/7-3451
450/7-0881
450/7-0880
451/7-3330
473/7-2616
473/7-2618
473/7-2728
474/7-0260
477/7-2562
477/7-2566
478/7-5851
478/75858
486/72526

470/7-2748
470/72741
473/72721
474/70276
475/71678

Intenzita >
4000/24h
445/7-2131
451/7-3331

Intenzita >
7000/24h

468/7-2668
473/7-2615
473/7-2610
473/7-2617
474/7-2688
476/7-2640
476/7-2641

468/7-2651
477/7-2561
477/7-2574

Intenzita >
2500/24h

Intenzita >
3000/24h

Nový Jičín

441/7-4090
463/7-2850
463/7-2851
480/7-2503

441/7-4100
464/7-2822
480/7-2502
482/7-3930
483/7-3776

Opava

461/7-2840
461/7-2846
467/7-3951

461/7-2856
461/7-4320
467/7-3952
467/7-3941

Okres

Podle údajů systému evidence nehod v silničním provozu bylo v roce 2004 nahlášeno Policii ČR
196 484 nehod, při kterých bylo 1215 osob usmrceno, 4878 těžce zraněno a 29543 osob bylo zraněno
lehce. Ačkoli počet nehod stále stoupá, je potěšující opačná klesající tendence v počtu usmrcených a
těžce zraněných osob.

477/7-2571

470/7-2731

470/7-2742

474/7-0272

470/7-2743

474/7-0275

470/7-2747

474/7-1660

471/7-3911

474/7-2766

471/7-3912
471/7-3920
471/7-3921
472/7-1643
472/7-0790
474/7-2689
474/7-1666
474/7-2767
474/7-0526

475/7-1680
475/7-1670

Intenzita >
7000/24h

3.6 Nehodovost cyklistů

477/7-2560

477/7-2572
477/7-2575
477/7-2570
477/7-2576
479/7-3196
479/7-3198
483/7-2470
468/7-2269

Intenzita >
4000/24h
475/7-1675
475/7-1677
479/7-3206
464/7-2812
464/7-2827
480/7-2507
480/7-2501
482/7-3936
482/7-5660
482/7-5661
483/7-2492
464/7-2832
464/7-2836
467/7-3956
469/7-2790
469/7-2791
469/7-2781

Rok

Počet
nehod

Usmrcen
o

Těžce
zraněno

Lehce
zraněno

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

175520
201697
198431
210138
225690
211516
185664
190718
195851
196484

1384
1386
1411
1204
1322
1336
1219
1314
1319
1215

6298
6621
6632
6152
6093
5525
5493
5492
5253
4878

30866
31296
30155
29225
28747
27063
28297
29013
30312
29543

Zdroj: Statistiky Policie ČR
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Počet dopravních nehod cyklistů v Moravskoslezském kraji
115
110
105
100

Počet nehod

95
90
85
80
75
70
65
60

Column B

55
6. V roce 2004 bylo na našich komunikacích usmrceno 99 cyklistů. Dle statistik Policie ČR bylo na
50 cyklistů. Ačkoli ve srovnání dvou
území Moravskoslezského kraje v minulém roce celkem 401 DN

2001

po sobě následujících let 2003, 2004 je vývoj počtu dopravních45nehod klesající, je alarmující nárůst
40 úmrtí cyklistů z celkového počtu
a těžce
2002počtu usmrcených
2003
2004 zraněných cyklistů. Děsivé je i procento
usmrcených osob. Za rok 2004 je to v ČR 8,2 % z celkového
počtu usmrcených osob a
35
v Moravskoslezském kraji počet 7 usmrcených osob představuje
5, 7% z celkového počtu
30
usmrcených cyklistů.
25
20

Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Moravskoslezský
kraj celkem:

15
2003
10
Z toho v
Těžce
Lehce
Počet DN
Usmrceno 5
obci
zraněno zraněno
05
51
38
1
44
Bruntál
90
74
1
12
69
63
63
3
5
45
65
49
2
2
54
112
87
0
11
77
77
77
0
3
58

458

388

7

38

Frýdek - Místek

347

Zdroj: Statistiky Policie ČR

Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Moravskoslezský
kraj celkem:

2004
Z toho v
Těžce
Lehce
Počet DN
Usmrceno
obci
zraněno zraněno
45
33
1
5
29
82
68
2
18
53
68
66
1
3
48
74
56
1
6
57
75
50
3
5
56
57
57
1
3
43
401

330

9

40

286

Zdroj: Statistiky Policie ČR
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Karviná

Nový Jičín

Opava

Ostrava

58

54
Koncepce
cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje
45
Usmrceno
Těžce zraněno
Lehce zraněno

19,65%
13,76%
11,14%

Procentuelní podíl dopravních nehod cyklistů v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje r. 2004

14,19%

16,81%

11

2

3

2

vý Jičín

Opava
Ostrava

Dopravní nehody v obcích Moravskoslezského kraje v letech 2003,2004

5

Lehce zraněno
Těžce zraněno

0
Opava

Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín

0
Ostrava

Usmrceno

24,45%
20,45%
16,96%
11,22%

14,21%

18,45%

Bruntál
Frýdek - M
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava

Počet DN 2003
Nehody v obci 2003

18,70%

Z tabulek a grafu jednoznačně vyplývá, že počet nehod, který se stane v obci je mnohokrát
převyšující než počet nehod mimo obec.

3.7 Stav komunikací z pohledu cyklistické dopravy
Je díky předchozím letům, kdy se údržba výrazně zanedbávala, velmi špatný. Je tomu tak zejména u
silnic II. a III. třídy, které však cyklisté nejvíce využívají a po kterých je vyznačeno hodně
cykloturistických tras. Mezi základní závady patří:

Frýdek - Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava

-

nezpevněné krajnice, mnohdy poškozené od těžkých nákladních aut, které tvoří přímo past na
cyklisty,

-

kostková dlažba ve městech a obcích, ponejvíce tzv. kočičí hlavy,

-

poddolované území,

-

různé výtluky a poškozené komunikací, které způsobuje z jízdy na kole slalom, což nepřispívá
k bezpečné jízdě na kole,

-

nakonec o kanalizačních mřížích, které jsou umístěny otvory souběžně se směrem jízdy kola,
bylo již napsáno hodně stránek.

Ostrava

Je zde ale předpoklad postupných oprav a modernizací těchto komunikací, které by měly zohlednit i
možnosti cyklistické dopravy, hlavně v okolí větších měst, kde je kolo nejčastěji používáno při jízdě
do zaměstnání a do školy. Nemělo by se také stávat, že rekonstrukcí komunikace se přeruší
cykloturistická trasa bez vyznačené náhradní trasy.
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•

3.8 Základní údaje k cyklistické dopravě v kraji
Cyklistická doprava v Moravskoslezském kraji, resp. v řešeném území, je charakterizována
vyznačením celé řady cyklotras, které jsou dále uvedeny, nejedná se však o konečný stav.
7. Doplnění stávajícího stavu by mělo být zpracováno na základě metodiky KČT Praha a podkladů
Centra dopravního výzkumu (dále jen CDV), organizace Ministerstva dopravy ČR
Stávající cyklotrasy jsou vedeny ve většině případů po vedlejších silnicích, kde je minimální provoz,
po lesních cestách, účelových komunikacích a v malé míře i po specielních trasách jen pro cyklisty,
po cyklostezkách. Jsou však ještě úseky, kde při navrhování trasy, je využita silnice II. resp. i I. třídy.
To v případě jak dálkových cyklotras, tak i při vedení místních linií. Zde je snahou vyřešit tyto, pro
cyklistu nebezpečné úseky, přeložením trasy na samostatnou (nově vybudovanou cyklostezku) nebo
na méně frekventované místní komunikace.
Bližší popis celých úseků stávajících cyklotras v celém Moravskoslezském kraji je uveden v další
části koncepce, po které následuje popis řešeného území, rozdělený do jednotlivých původních
okresů.

3.8.1 Základní rozdělení cyklotras
- evropské, základem je program Euro – velo 4, přes sledované území probíhá trasa EuroVelo n.6,
Francie, Belgie, Německo, ČR (Cheb, Plzeň, Praha, Brno, Olomouc, Ostrava), Polsko a Ukrajina

•

Cyklistický okruh Euroregionem Těšínské Slezsko (Śląsk Cieszyŋski), na našem území ji
tvoří cyklotrasa č. 56 (Bohumín/Chalupki, CZ/PL - Orlová - Havířov -Těrlicko - Vělopolí Střítež - Smilovice - Oldřichovice - Milíkov - Jablunkov - Bukovec/Jasnowice, CZ/PL ),
Greenway Wien – Morava – Krakov, tvořena stávajícími, ale novými cyklotrasami, silniční
značení doplněné logem, resp. barevné logo je dolepováno i na stávající DZ KČT !!!, výpis
zelené trasy na území kraje (Hranice – Štramberk – Hukvaldy – Pržno – Kamenité – Český
Těšín/Cieszyn, CZ/PL), výpis modré trasy na území kraje (Hranice – Bartošovice – Košatka _
Ostrava (varianta) – Kamenité - Bukovec/Jasnowice, CZ/PL,

- národní, vychází ze základní sítě dálkových tras v ČR, do Moravskoslezského zasahuje:
• Beskydsko-karpatská magistrála, tvoří ji cyklotrasy č. 46, 47, 45 a 43 (Český Těšín - Střítež
- Smilovice - Raškovice - Frýdlant nad Ostravicí - Podolánky - Martiňák - Pustevny - Rožnov
pod Radhoštěm - Vsetín - Vizovice - Slavičín - Velká nad Veličkou - Hodonín - Lanžhot)
• Severní příhraniční cyklotrasa č. 55 nebo také Slezská magistrála (1. etapa Ostrava - Jeseník,
2. etapa Jeseník - Děčín), popsána dále.
• Jantarová stezka ,tvoří ji cyklotrasy č. 4. a 5 ( HaťCLO –
Hlučín –
Ostrava Svinov – Polanka
nad Odrou – Nová
Horka – Kunín
–
Starý Jičín – Palačov – Teplice
nad Bečvou –
Přerov – Olomouc – Plumlov – Ostrav u Macochy Brno – Židlochovice – Hevlín-CLO)
- regionální, vychází ze základní sítě cyklotras a z generelů
cyklotras střední a severní Moravy:
• Jihlava – Český Těšín, cyklotrasa č. 46, 502, 501, 471, 473,
404, 401, 182 (Jihlava - Třebíč - Moravský Krumlov - Rajhrad Otrokovice - Vsetín - Valašské Meziříčí - Starý Jičín - Frýdek
Místek - Raškovice - Smilovice - Střítež - Český Těšín).
• Jablunkovským údolím, je tvořena těmito cyklotrasami č.
56,561,6081,6086,6087,6085 ( Vřesová stráň – Mosty u Jablunkova
– Hrčava – Písek – Nýdek – Bystřice – Vendryně – Třinec – Rovné –
Milíkov)
• Moravská brána, tvoří ji cyklotrasy č. 5, 502, 6002, 6034, 6136, 6039, 6175 ( Nový Jičín –
Štramberk
– Příbor – Skotnice – Trnávka – Petřvald – Mošnov
– Nová
Horka – Bartošovice – Kunín)

Součástí této kategorie jsou cyklotrasy mezi sousedními zeměmi, doplněných symbolem
euroregionu, zde to je:
4

Projekt evropské sítě cyklostezek EuroVelo byl vypracován Evropskou cyklistickou federací a klade si za cíl spojit 12 panevropských
cyklistických stezek spojujících všechny země Evropy, většinou vedoucí na již existujících a plánovaných stezkách na národních,
regionálních a místních úrovních. Velké množství úseků této trasy je jež realizováno a ostatní jsou rozvíjeny za pomoci místních nebo
národních
poboček.
Celkově bude v síti EuroVelo zahrnuto kolem 60000 km cyklistických stezek, které budou procházet každou zemí Evropy.
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s
t

a)

místní, vychází ze základní sítě a z místních studií, jedná se o
síť místních cyklotras navazující na síť regionálních, národních a evropských cyklotras. Jsou
většinou označeny čtyřmístným číslem, př. 6087.
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Dále potom jsou to specielní okruhy, či trasy, samostatně značené (př. pro zrakově postižené,
vybudované v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko) nebo sestavené ze značených cyklotras KČT
(Beskydy Radegast cyklo track, aj.), mající i samostatnou propagaci.
•

•

•
•

•
•
•
•

Tandémové cyklistické trasy pro nevidomé a slabozraké, speciální (částečně samostatné)
okruhy, které jsou určeny pro nevidomé a slabozraké, kteří se pohybují na tandemových kolech,
označené bílým okem na bílo-modrém pozadí. V sledovaném území se nachází:
15 km úsek, využívající málo frekventované lesní cesty (Písek - Pod Zelenou horou - Chata
Studeničné - Hrčava/Jaworzynka, CZ/PL (souběh s trasou KČT č. 6086, 6080 a 561),
12 km úsek málo frekventované silnice III. třídy v klidním prostředí (Horní Líštná – Starý Borek
- Český Puncov – Osůvky – Kojkovice – Horní Líštná/Leszna Górna, CZ/PL
10 km okruh, vedený po nenáročné trase s malým výškovým převýšením a z poloviny po
vyznačených cyklotrasách (Karviná Ráj II/Kaczyce Górne – Karviná – Karviná Ráj II)
Beskydy Radegast cyklo track, speciální okruh, sestavený ze značených cyklotras KČT,
doplněný symbolem pivovaru Radegast v Nošovicích (Nošovice - Vyšní Lhoty - odb. Malá
Prašivá - Komorní Lhotka - Smilovice - Střítež - Vělopolí - Těrlicko - Lučina - Dobrá Nošovice),
Radegast Slezsko, Radegast Trojmezí a Radegast Opava, další specielní okruhy, sestavené
s cyklotras KČT, doplněný popisem symbolem pivovaru Radegast (logo),
Po stopách hutnictví, cyklookruh, vyznačený v lokalitě Slezských Beskyd a Jablunkovské
brázdy, vedoucí povětšinou po stávajících vyznačených cyklotrasách (Jablunkov – Písek –
Filipka - Nýdek – Třinec – Milíkov – Jablunkov, specielní značení dle DZ, ale v hnědé barvě
včetně loga Třineckých železáren !!!,
Prajzská cesta, vyznačená cyklotrasa, využívající stávající značené cyklotrasy (Opava Chlebičov - Chuchelná – Bělá - Píšť/Owsiszcze, CZ/PL),
v okolí Hlučína, bez speciálního značení,
Permoníkova, asi 150 km cyklotrasy nenáročným geografickým terénem mikroregionu
Ostravsko-Karvinsko, prochází průmyslem poznamenanou krajinou s oblastmi přírodních
pozoruhodností. Permoníkova cyklotrasa navíc vede příhraniční oblastí Polska,
Palackého stezka, pojmenovaná trasa č. 6175, bez specielního označení (Kunín – Šenov u
Nového Jičína – Nový Jičín – Kojetín – Hostašovice).

Podle číselného označení jsou cyklotrasy zařazeny do čtyř tříd (obdoba silniční sítě). Na území celé
České republiky nejsou dvě cyklotrasy, označené stejným číslem. Soupis všech vyznačených
cyklotras všech tříd v celé České republice je k dispozici na webové stránce Klubu českých turistů, s
uvedením data platnosti soupisu (dále uvedené údaje jsou k 30. 6. 2002):
I. třídy - označené jednomístnými evidenčními čísly, cyklotrasy č. 1, 2, 3 a 5. Jedná se o dálkové
cyklotrasy mezinárodního charakteru. Moravskoslezským krajem vede cyklotrasa č. 5.
II. třídy - označené dvoumístnými evidenčními čísly, v současnosti cyklotrasy č. 11 - 56. Jedná se o
dálkové trasy národního charakteru. Řešeným územím vedou cyklotrasy č. 46, 55, 56.
III. třídy - označené třímístným evidenčním číslem, jedná se o cyklotrasy č. 103 - 561. Jedná se
regionální trasy. Na území Moravskoslezského kraje se nachází tyto cyklotrasy: č. 502, 503, 511,
551, 553, 561
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IV. třídy - označené čtyřmístným evidenčním číslem, dnes jsou označeny cyklotrasy č. 0001 - 6158.
Pro jednotlivé části České republiky jsou přiděleny první číslice takto: 0 - Středočeský region, 1 Jihočeský region, 2 - Západočeský region, 3 - Severočeský region, 4 - Východočeský region, 5 Jihomoravský region a 6 - Severomoravský region. Jsou to místní cyklotrasy. Značené
cykloturistické trasy v kraji.
Pro cykloturistiku jsou v Moravskoslezském kraji příhodné podmínky. Podle databáze Klubu
českých turistů bylo v České republice v roce 2002 evidováno 17 156 km cyklotras, z toho osmina
v Moravskoslezském kraji, který se hustotou cyklotras řadí na 1. místo v republice.

Kraj
Středočeský + Praha
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Česká republika (celkem)

Délka (v km)
1 320
2 756
1 299
365
542
1 054
607
1 428
765
1 891
1 658
1 400
2 071
17 156

Hustota
(km tras / 100 km2)
11,5
27,4
17,2
11,0
10,2
33,3
12,8
31,6
11,0
26,8
32,3
35,3
37,3
21,8

Tabulka: Rozsah cyklotras v České republice podle krajů (r. 2002), pramen: KČT

Do kategorie cyklotras nejsou zařazeny cyklostezky značené místním značením a cyklistické okruhy,
jejichž zřizování není koordinováno centrálně a je v kompetenci místních orgánů (se snahou využít
lokální možnosti, vč. napojení na značené cyklotrasy).

3.8.2 Popis dálkových, nadregionálních a regionálních cyklotras
3.8.2.1 Dálkové cyklotrasy mezinárodního charakteru
Jantarová stezka, trasa č.
5
(Hať-CLO – Hlučín –
Ostrava Svinov – Polanka nad Odrou – Nová Horka
– Kunín – Starý
Jičín – Palačov – Teplice nad Bečvou – Přerov –
Olomouc – Plumlov – Ostrav u Macochy - Brno –
Židlochovice – Hevlín-CLO)
S
tezka navazuje na tradici historické obchodní cesty, která
protínala dnešní území Moravy a spojovala oblast Baltického
moře se středomořím. Její název vznikl od velmi často
přepravované suroviny od Baltu.
Trasa začíná na hraničním přechodu s Polskem Hať.
Pokračuje po
komunikaci II. třídy a následně po místních komunikacích do Hlučína. Odtud
dále po místních komunikacích přes Ostravu- Svinov, Polanku nad Odrou. Za
Bezručovou osadou vstupuje na území CHKO Poodří a následně pokračuje po jeho
hranici přes Albrechtičky, Novou Horku a Bartošovice. Zde opět vstupuje na území
CHKO a opouští ho na chvíli v obci Kunín a chráněné území definitivně opouští v obci Bernartice
nad Odrou. Odtud dále pokračuje po místní komunikaci přes Starý Jičín a za obcí Palačov
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opouští území Moravskoslezského kraje. Dále pokračuje přes Brno na hraniční přechod
s Rakouskem Hevlín.
Cyklotrasa vede většinou po stávajících, méně frekventovaných silnicích III. třídy, místních
komunikacích, městských cyklostezkách a zpevněných polních a lesních cestách.
Bohužel se setkáme i s nezpevněnými místními, polními a lesními cestami, s dočasným vedením
trasy po silnicích II., což je pro tuto kategorii cyklotrasy nevyhovující.
Cyklotrasa sleduje starobylou obchodní stezku, po které taky přebrala své jméno.
Délka cyklotrasy:
Obtížnost:
Vhodnost:

Délka cyklotrasy:
Obtížnost:
Vhodnost:

Celková délka 303 km , v Moravskoslezském kraji cca 70.5 km.
Lehká s kvalitním povrchem
S, T kola

3.8.2.2 Dálkové trasy nadregionálního charakteru

(Český Těšín (CZ/PL) – Ropice – Střítež – Raškovice – Bařiny –
Rožnov pod Radhoštěm – Vsetín – Deštná – Vizovice –
Pitín – Starý Hrozenkov – Strání – Javorník – Strážnice –
Petrov – Sudoměřice (CZ/SK)).
Trasa začíná na hraničním přechodu s Polskem Český Těšín,
pokračuje po místních komunikacích přes Ropici, Střítež až do obce
Smilovice. Odtud pokračuje po místní komunikaci a lesních pěšinách po hranici
CHKO Beskydy přes obec Komorní Lhotka, přes obcí Raškovice opouští CHKO a pokračuje po
místní komunikaci do obce Husinec, odtud po místní komunikaci a lesních cestách opět kopíruje
hranici CHKO Beskydy. V oblasti Malého Smrčku vstupuje na území CHKO Beskydy a
na Bařinách opouští Moravskoslezský kraj.
Celková délka 276 km, v MSK cca. 73,5 km.
Středně náročná trasa
T a H kola

Číslo
Cyklotrasa
Okres
cyklotrasy
Starý Jičín, rozc. - Nový Jičín - Kopřivnice - Horní
502
NJ
Sklenov, rozc.
Starý Jičín, rozc. - Jeseník n. O. - Odry - Heřmánky,
rozc. - Vítkov - Svatoňovice - Medlice - Bohdanovice
503
OP,BR,NJ
- Leskovec n. Mor. - Milotice nad Opavou - Krnov,
Mar. Pole
511
Rýmařov - Stránské - Jiříkov - Sovinec
BR
Kružberk, přehrada - Zálužné - Vítkov - Žimrovice 551
OP
Hradec n. Mor.
553
Rýmařov - Dolní Moravice – Drakov
BR
561
Bukovec - Markov - Labajov - Šance (CZ/SK)
FM

Km
25
86
13
35
29
18

Trasa č. 502

Trasa č. 55, č. 56, část Slezské magistrály
((55) Rejvíz (MSK/OK) – Drakov – Heřmanovice – Holčovice – Město Albrechtice – Krnov –
Úvalno – Skrochovice – Holasovice – Opava – (56) – Bohumín –
Orlová – Havířov – Horní Budovice – Těrlicko – Český Těšín
(CZ/PL))
Stezka vstupuje do Moravskoslezského kraje v oblasti
Rejvízu a pokračuje po lesník pěšinkách přes CHKO
Jeseníky. Chráněnou krajinnou oblast opouští
před obcí Heřmanovice. Odtud pokračuje po
komunikaci II. třídy přes Holčovice do
Města Albrechtic. Ve svém dalším úseku
kopíruje tok říčky Opavice a současně
státní
hranici s Polskem a je vedena po místních
komunikací až do Krnova.Prochází městem
a
dále
směřuje po místních komunikacích směrem
na Opavu. Před Opavou
u obce Neplachovice je vedena v nebezpečném
úseku po komunikaci I. třídy č. 57. Trasa dále pokračuje po místních cyklotrasách přes Ostravu až do
Bohumína. Zde se napojuje na značenou cyklotrasu č. 56 a pokračuje po místních komunikacích přes
Orlovou, Havířov, Horní Bludovice až do oblasti Těrlicka. Obchází vodní nádrž Těrlicko a pokračuje
Dopravní projektování, spol.s r.o.

Celková délka 100 km
Středně náročná trasa
T a H kola

3.8.2.3 Regionální cyklotrasy
Trasa č. 46, část Beskydskokarpatské magistrály

Délka cyklotrasy:
Obtížnost:
Vhodnost:

neustále po místních komunikacích přes Střítež do Smilovic. Následující úsek mezi Smilovicemi a
Bocanovicemi je veden po hranici CHKO Beskydy. Trasa projde Jablunkovem a po místní
komunikaci vede až na hraniční přechod s PL Bukovec. Zde navazuje na Polské straně cyklotrasa
125Z a 24C.
8. Ačkoli za názvem Slezské stezky jsou napsána Taková industriální města jako Ostrava, Karviná,
Havířov trasa překvapí malebnou krajinou plnou historických pamětihodností.

s
t

Trasa začíná ve Starém Jičíně a pokračuje po místné
komunikaci přes městskou část Loučka do Nového
Jičína. V oblasti Sirkových Lázní se přibližuje
rychlostní komunikaci R48 a pokračuje po silnici II.
třídy směrem na Štramberk. V obci Rybí se napojuje na
místní komunikaci a odtud pokračuje až do Štramberka.
Trasa probíhá městečkem a dále vede po místní
komunikaci přes obec Lubina až do Hukvald.
Délka cyklotrasy:
25 km
Obtížnost:
Vhodnost:

Lehká
T, H kola

Trasa č. 503
9. Trasa začíná ve Starém Jičíně a pokračuje po místní
komunikaci do Jeseníku nad Odrou a odtud dále do
Oder. Prochází městem a podél koryta řeky Odry
pokračuje po místní komunikaci až do Jakubčovic nad
Odrou, kde navazuje na silnici II. třídy č. 442. Po této
pokračuje až do Vítkova a dále až do Bohdanovic, kde
silnici opouští a pokračuje po místní komunikaci do
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Leskovce nad Moravicí. Zde se opět napojuje na silnici II. třídy č.459 a pokračuje po ní. Po cca. 6
km odbočí na lesní a polní cesty po kterých vede až do obce Zátor. Odtud dále pokračuje po místní
komunikaci až do Krnova, kde na Opavském náměstí končí.
Délka cyklotrasy:
88 km
Obtížnost:
Středně těžká až těžká trasa s převýšením
Vhodnost:
T, H kola

obce Malá Morávka. Zde také cyklotrasa vstupuje na území CHKO Jeseníky a pokračuje neustále po
komunikaci II. třídy přes Karlovu Studánku, Ludvíkov do Vrbna pod Pradědem. Odtud již pokračuje
po komunikaci III. třídy až do Drakova, kde se napojuje na cyklotrasu č. 55.
34.
35.
Trasa č. 561
36. Trasa začíná v obci Bukovec a pokračuje po
místní komunikaci a lesních pěšinách . Na Gruni
dosahuje svého největšího vrcholu ( bezmála
700m/mořem). Dále pokračuje po lesní pěšině a to
poměrně náročným klesáním směrem na Hrčavu
(CZ/PL). Odtud trasa pokračuje po místní
komunikaci do obce Mosty u Jablunkova a
pokračuje po ní až na hranice s SK Šance ( CZ/SK).
Délka cyklotrasy:18 km
Obtížnost:
Středně náročná trasy s velkým
převýšením
Vhodnost:
T, H kola

Trasa č. 511
10. Jedná se o cyklospojnici
Moravskoslezského a
Olomouckého kraje. Spojuje města Rýmařov a Litovel a
napojuje se na Moravskou stezku. Trasa začíná v Rýmařově a
po silnici II. třídy směřuje do Stránského. Zde odbočuje
z komunikace II. třídy a pokračuje po místní komunikaci přes
Jindřichov, Sovinec a následně opouští Moravskoslezský kraj.
11. Délka cyklotrasy:
Celková 37 km, v MSK cca. 17
km
12. Obtížnost:
Středně
obtížná
s velkým
převýšením
13. Vhodnost:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Trasa č. 551
23.

T, H kola

3.8.2.4 Místní cyklotrasy

24. Trasa začíná v Opavě a pokračuje po silnicích III. třídy a
místních silnicích Do Hradce nad Moravicí. Pokračuje po
místních komunikacích po březích koryta říčky Moravice
v oblasti přírodního parku Moravice. U vyrovnávací nádrže
Podhradí se od toku řeky odklání a pokračuje po komunikaci
III. třídy přes Lhotu. V Nových Těchanovicích se napojí na
komunikaci II. třídy a pokračuje po ní cca. 3 km. U obce
Mokřinky odbočí na komunikaci III. třídy a pokračuje do
Jánských koupelí a do Kružberku. Napojí se na červenou
turistickou značku a končí u vodní nádrže Kružberk.
25. Délka trasy:
41 km
26. Obtížnost:
Středně nároční díky stoupání kolem 30. km
27. Vhodnost:
T, H kola
28.
29.
30.
31.
32. Trasa č. 553
33. Trasa začíná v Rýmařově a pokračuje po místní
komunikaci směrem na Harrachov a napojuje se na
komunikaci II. třídy č. 445. Tato kopíruje hranici CHKO
Jeseníky, prochází obec Dolní Moravice a pokračuje až do
Dopravní projektování, spol.s r.o.
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Číslo
cyklotrasy
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6011
6029
6039
6053
6054
6055
6055
6063
6064
6065
6066
6070
6073
6078
6079
6080

Cyklotrasa
Olešná - Chlebovce - Frýdek-Místek - Staříč - Olešná
Frýdek-Místek - Skalice - Malenovice - Olešná
Frýdek-Místek - Sedliště - Žermanice - Dobrá - Frýdek-Místek
Olešná - Palkovice - Hukvaldy - Brušperk - Olešná
Frýdlant n. Ost. - Pstruží - Hamry - Frýdlant n. Ostravicí
Frýdlant n. Ost. - Čeladná - Tichá - Kozlovice - Frýdlant n. Ost.
Bartošovice, rozc. - Bílovec - Klimkovice - Polanka nad Odrou
Dalov - Pomezí - Dětřichov + Vrbno p. Pradědem - Bílý Potok Vidly - Valšov
Nová Horka - Skotnice - Příbor - Kopřivnice
Jiříkov - Horní Město - Ruda - Haukovice
Chlebičov - Hněvošice - Bolatice - Bělá
Kravaře - Svoboda - Kobeřice
Branka u Opavy - Chvalíkovice - Raduň
Petřvald - Šenov - Václavovice - Sedliště
Havířov - Šimška - Horní Datyně - Vratimov
Paskov - Sedliště - Horní Bludovice
Řepiště - Vratimov - Horní Datyně
Bruntál - Široká Niva - Karlovice - Slezan - Vrbno p. Pradědem
Skrochovice - Úblo - Černý les - Milotice n. Opavou - Malá
Morávka
Opava - Raduň - Jakubčovice -Skřípov - Nový Dvůr - Fulnek Suchdol nad Odrou - Kunín, žst.
Fulnek - Vlkovice - Vítovka - Loučky
Jablunkov - Pláňava - Studeničný - Labajov

Okres

Km

FM
FM
FM
FM
FM
FM
NJ

38
36
47
39
25
30
28

BR

50

NJ
BR
OP
OP
OP
FM
FM
FM
FM
BR

17
34
25
8
5
14
13
13
5
33

BR

44

NJ,OP

38

NJ
FM

11
10

Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje

Číslo
cyklotrasy
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6109
6110
6112
6113
6116
6125
6126
6131
6134
6135
6136
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6148
6149
6150
6151
6152
6159
6160
6161
6162
6164
6165

Cyklotrasa

Okres

Km

Bocanovice - Kyčera - Pod Beskydem - Šance
Bocanovice - U Slavíče - Kozubová - Košařiska
Komorní Lhotka - Ropička - Šindelná - Kalužný - Oldřichovice
Pod Beskydem - Velký Polom - Skalka - Pod Beskydem
Košařiska - Křivá - Vendryně - Třinec - Horní Líštná (CZ/PL)
Vendryně - Nýdek - Filipka - Bahenec - Písek - Pláňava
Bystřice nad Olší - Nýdek
Křivá - Hrádek - Filipka
Ropice - Vělopolí - Hnojník - Komorní Lhotka
Český Těšín - Koňákov - Zavadovice - Dolní Domaslavice
Šilheřovice - Hať - Vřesina - Bohuslavice - Bolatice
Píšť (CZ/PL) - Chuchelná - Svoboda - Chlebičov - Opava
Šilheřovice (CZ/PL) - Darkovičky - Kozmice
Píšť - Vřesina - Darkovičky
Chuchelná - Bělá - Závada - Kozmice
Chuchelná (CZ/PL) - Bělský les - Bohuslavice - Kozmice
Těrlicko - Stonava - Karviná, Mizerov - Dolní Marklovice (CZ/PL)
Šumbark - Životice - Pacalůvka
Horní Bludovice - Žermanice, přehrada
Albrechtice - Podobora - Chotěbuz - Dolní Těrlicko
Pod Kamenitým - Kozí hřbet - Lačnov - Horní Lomná
Starý Bohumín (CZ/PL) - Pudlov - Antošovice
Karviná, Mizerov - Karviná, Podlesí
Velký Polom - Čuboňov - Bílý Kříž - Ježanky
Raškovice - Morávka - Ježanky - Šance - Ostravice
Město Albrechtice - Slezské Rudoltice - Osoblaha
Hnojník - Horní Tošanovice - Zavadovice
Opava - Pilszcz (CZ/PL)
Nový Dvůr - Děrné - Fulnek - Suchdol nad Odrou
Příbor, Klokočov - Kateřinice - Trnávka - Stará Ves n. Ondřejnicí
Košatka - Stará Ves nad Ondřejnicí - Brušperk
Petřvaldík - Petřvald - Mošnov - Skotnice
Raduň - Pustá Polom - Kyjovice - Mexiko
Hradec n. M. - Jakubčovice - Pustá Polom - Budišovice - Hrabině
Nová Ves - Dolní Moravice - Malá Štáhle - Leskovec n. Moravicí
Skřítek - Stará Ves - Janovice - Horní Město
Jiříkov - Kněžpole - Pomezí - Norberčany - Pod Červenou horou Budišov n. Bud.
Dalov - Huzová - Kněžpole - Stránské
Břidličná - Rýžoviště - Lomnice - Dvorce - Budišov n. Bud.
Domašov n. B. - Sedm Dvorů - Moravský Beroun - Nová Pláň
Domašov n. B. - Nová Véska - Norberčany - Křišťanovice Roudno
Smilovice - Řeka - Guty
Oldřichovice, Rovňa - Oldřichovice, Větr - Třinec, Sosna
Dětřichov - Slunečná - U Nových Valteřic - Bílčice
Úvalno - Úblo - Sosnová - Svobodné Heřmanice - Hlavnice
Holasovice - Skrochovice - Brumovice - Sosnová - Horní Benešov
- Razová
D. Moravice, Růžová stráň - Valšov - Dlouhá Stráň - Čaková
Leskovec n. Mor. - Razová - Dlouhá Stráň - Nové Heřminovy
Holasovice - Sádek -Košetice - Svobodné Heřmanice - Leskovec
nad Moravicí,
Úvalno - Žežulka - Zátor

FM
OS,KA
OS,KA
FM
OS,KA
OS,KA
OS,KA
OS,KA
OS,KA
OS,KA
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OS,KA
OS,KA
FM
OS,KA
OS,KA
OS,KA
OS,KA
FM
FM
BR
OS,KA
OP
NJ
NJ
FM
NJ
OP
OP
BR
BR

11
24
24
10
16
36
5
8
13
10
19
25
13
7
12
10
18
9
3
12
11
4
3
17
32
25
5
6
14
10
7
8
17
25
40
15

OP,BR

37

BR
BR
BR

15
29
49

BR

23

OS,KA
OS,KA
BR
BR

5
6
16
28

BR,OP

32

BR
BR

39
25

BR,OP

29

BR

13
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Číslo
cyklotrasy
6166
6167
6168
6174
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6198
6199
6200
6201

Cyklotrasa

Okres

Km

Nový Dvůr - Sádek - Brumovice - Úvalno
Opava - Zlatníky - Hlavnice
Zlatníky - Vávrovice
Záguří - Soběšovice - Nošovice - Vyšní Lhota, Oblesky
Jistebník, rozc. - Bílovec - Skřípov
Bravantice, rozc. - Zbyslavice - Pustá Polom
Zbyslavice - Tísek - Nový Dvůr
Bílovec, rozc. - Tísek - Pustá Polom
Okruh Frenštát p. R. (velký)
Okruh Frenštát p. R. (malý)
Mokré Lazce - Zátiší – Kyjovice
Nové Sedlice - H. Lhota - Vřesina - Mexiko - Klimkovice
Lhota - Velká Polom - Plesná - Děhylov
Rovné - Javorový – Podgrúň

OP
OP
OP
OS,KA
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
OP
OP
OP

15
15
5
23
21
15
15
9
15
7
10
24
17
14

3.8.3 Rozvoj cykloturistiky v regionech a mikroregionech
Rozvoj probíhá dle vlastních zájmů a potřeb jednotlivých obcí a mikroregionů, je předpoklad, že
obce, města a mikroregiony si budou tento rozvoj financovat s využitím finančních příspěvků. Není
vhodná přílišná direktiva „z vrchu“, značení nových tras je třeba koordinovat se stávajícími trasami,
se sousedy, s napojením do nadregionálních a dálkových tras. Dále je nutné respektovat zájmy
CHKO (metodiky zřizování cyklostezek), majitelů pozemků a komunikací, volit bezpečené trasy,
neznačit duplicitně silniční trasy, které mají shodné DZ (informativní modré), při návrzích využívat
metodiku KČT, zvolit si garanta úseku tras na svém území, atd.
37. Cykloturistika – pokud je uskutečňována v souladu s platnými právními předpisy – může
významně přispět k poznávání přírodních zajímavostí a v souvislosti s tím i k ekologické výchově a
osvětě. Bohužel, podle některých zkušeností však také přináší určité negativní jevy a faktory, které je
zapotřebí eliminovat, a to jak ve sféře bezpečnosti provozu pěší turistiky, tak ve sféře šetrného
chování k přírodě a jejím složkám.
Hlavním právním dokumentem, z něhož je nutno vycházet při vytyčování a budování cyklostezek a
cyklotras, je zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.(dále jen „zákon“). Ten obsahuje řadu
omezení vstupu do přírody a krajiny a volného pohybu veřejnosti. Současně také stanoví sankce za
protiprávní jednání jednotlivých subjektů v oblasti ochrany přírody a krajiny. Je tedy nejen v zájmu
orgánů ochrany přírody, ale i v zájmu veřejnosti provozující cykloturistiku, seznámit se s riziky
vyplývajícími z těchto omezení a zákazů.
Cykloturistika její vlivy na zvláště chráněná území (ZCHÚ)
38. Pro národní parky, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a první zónu chráněných
krajinných oblastí platí §64 – Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody, podle něhož může orgán
ochrany přírody po projednání s dotčenými obcemi omezit nebo zakázat přístup veřejnosti do těchto
území nebo jejich částí v případě, že nadměrnou návštěvností hrozí jejich poškozování.
Při masově provozovaném a organizovaném cyklistickém sportu hrozí zvláště chráněným územím
poškození především necitlivými úpravami stávajících nebo zřizováním nových komunikací. Účelem
ZCHÚ je uchování maximálně přírodě blízkého stavu hodnotných ekosystémů nebo jejich složek.
Každý násilný zásah do tohoto prostředí znamená jeho devastaci. Proto v maloplošných ZCHÚ nelze
v žádném případě budovat nové cyklistické stezky.
Tam, kde existují komunikace s povrchem vhodným pro jízdu na kolech a jsou označeny jako
přístupné pro veřejnost bez jakékoliv omezení, bude v zásadě možné cykloturistiku provozovat za
předpokladu, že půjde o stezky smíšené; v maloplošných ZCHÚ nelze uvažovat vůči pěším turistům,
zejména pokud jde o dětské návštěvníky. Pokud by se však jednalo o potřebné úpravy povrchu a
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okolí stávajících stezek a chodníků, už může být narušeno dochované přírodní prostředí, a to kupř.
vnášením cizorodých materiálů (penetrace povrchu nebo vyspravování kamenivem jiného
chemického i fyzikálního složení než je na dané lokalitě), nebo neúmyslným zanášením
rozmnožovacích částic (diaspor) nepůvodních a expanzivních druhů rostlin či dokonce úmyslnou
výsadbou stanoviště i geograficky nepůvodních druhů dřevin.
K poškozování ZCHÚ však může docházet i samotným provozem. Každé ZCHÚ má určitou
únosnou kapacitu prostředí vůči návštěvníkům. Vysokou návštěvností – zejména hlukem – mohou
být ohrožena území, významná jako ptačí hnízdiště nebo útočiště ptáků na tahových cestách. To se
týká především ZCHÚ na rybnících nebo na vodních tocích. Tam také přistupuje – zejména při jízdě
na kolech – nebezpečí úhynu vzácných obojživelníků a plazů, kteří při rychlé jízdě nestačí uniknout.
Nadměrný cyklistický (ale i pěší) provoz může mít za následek výrazné poškozování cest a
chodníků, objíždění poškozených úseků okolním terénem a tím ničení vegetačního krytu. To vše
přispívá k plošné i rýhové erozivní činnosti. Toto nebezpečí je aktuální především v horských
oblastech, jmenovitě na bezlesých hřebenech a svazích, kde je mělká půda a vysoké dešťové srážky.
K erozivní činnosti může docházet i na mokřadech a rašeliništích při rozrušování vegetačního krytu.
Nelze pominout ani skutečnost, že nadměrný počet návštěvníků, pohybujících se v ZCHÚ, přináší i
další negativní jevy. Je proto velmi potřebné vyžadovat všemi dostupnými způsoby šetrné chování
cyklistické veřejnosti k dochovaným přírodním hodnotám.
Cykloturistika ve volné krajině
Pro jízdu na kolech ve volné krajině by se měly využívat především stávající komunikace; budování
nových komunikací se dotýká §63 odst. Zákona o ochraně přírody, který stanoví, že veřejně
přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obcí není dovoleno zřizovat
(nebo rušit) bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody, což jsou v daném případě pověřené
obecní úřady. Toto ustanovení současně ukládá obcím vést přehled o veřejně přístupných
komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své územní působnosti.
V obecné rovině lze na organizovanou turistiku vztáhnout i další dva paragrafy zákona:
§65 – Dotčení zájmů ochrany přírody, podle něhož orgány státní správy, pokud vydávají rozhodnutí
podle zvláštních předpisů (kupř. vodního zákona, stavebního zákona či lesního zákona) pro činnosti,
jimiž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody, mají povinnost tato rozhodnutí vydat jen v dohodě
s orgánem ochrany přírody (krajským nebo místním úřadem, správou CHKO nebo NP). Dále je to
§66 – Omezení a zákaz činnosti, který opravňuje orgán ochrany přírody omezit nebo zakázat
fyzickým a právnickým osobám výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu
obecně nebo zvláště chráněných částí přírody.
Bude-li docházet k budování a úpravám komunikací pro cyklisty, měla by z hlediska ochrany přírody
především platit zásada nepoužívat při jejich ozeleňování ve volné krajině nepůvodní vegetační
doprovod. V horských oblastech je nutné minimalizovat nebezpečí eroze.
Návrhy řešení
• ve zvláště chráněných územích nelze budovat nebo vytvářet nové komunikace pro
cykloturistiku,.
• vyznačování cyklotras a cyklostezek v ZCHÚ je možné provádět jen se souhlasem orgánů
ochrany přírody,
• úpravy veřejnosti přístupových stávajících stezek pro jízdu na kolech v ZCHÚ je možné
uskutečňovat jen po projednání s orgány ochrany přírody,
• na cyklotrasách vedoucích přes ZCHÚ budou subjekty vykonávající značení těchto komunikací
zodpovědní za dostatečnou informovanost uživatelů o povinnosti dodržovat zákazy vstupu mimo
cesty, zákazy táboření ohňů, zákazy poškozování přírodních stezek.
Cykloturistika podél řek
Cyklistika dnes v celé Evropě plně využívá například zařízení na březích toků a to zejména
pobřežních manipulačních stezek řek a plavebních kanálů. Proto je zcela logické, že se předpokládá
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využívání stezek podél řek i v České republice. Příkladem mohou být protipovodňová opatření
v Olomouci a v Litovelském Pomoraví. Jednou z možností jde o realizaci protipovodňových hrází,
kdy MZe na základě půjčky z Evropské investiční banky financuje technickou část
protipovodňových opatření a obce a města pak financují „položení asfaltového koberce“. Dalším
zdrojem financování jsou dotace MZe. Součástí tohoto projektu jsou výstavby suchých poldrů a
výstavby odsazených hrází. Pro omezení přívalové vlny se předpokládá i změna hospodaření v
ohrázované oblasti. (zatravnění, zalesnění). V případě výstavby nových hrází je vhodné do vlastního
projektu zapracovat vybudování komunikací na hrázích, které by sloužily pro Povodí Odry (Moravy)
vlastníky pozemků a tedy je možné využít i jako cyklotrasy. Podmínky ze strany správce (Povodí)
jsou uvedeny v dokladové části.
Cykloturistika po rušených tělesech železničních drah a podél drah
Další možností je budování cyklostezek podél železničních tatí, kde se nabízí obdobné řešení jako
v předchozím případě. Ministerstvo dopravy by financovalo obnovu a modernizaci tratí a obce a
města by financovaly úprava komunikací, vedoucích souběžně s železničními tratěmi.
V souvislosti s železnicemi se nabízí možnost využívat opuštěná drážní tělesa (a to jednak
modernizací koridorů, ale i již roky opuštěné a nevyužívané trasy d důvodu neefektivnosti) a
zbudovat zde cyklostezky. Tyto regionální a místní tratě propojovaly obce a městečka více méně
nejkratší a nejlépe sjízdnou cestou, bez výrazných převýšení. Zde je proto předpoklad využívání
těchto stezek nejen cykloturisty, ale i cyklisty dopravující se do zaměstnání, škol. Toto je vhodné
využít především na Ostravsku, kde je více těchto zrušených tratí. Proto by bylo nanejvýš vhodné,
před případným zrušením trati, posoudit možnost jejího využití pro cyklistiku, resp. toto řešit i
legislativně jako využití ve veřejném zájmu.
Jako řešení se nabízí prověřit vedení cyklostezky z Ostravice přes Staré Hamry do Bílé zčásti po
původním tělese železnice. Stávající cyklistická doprava i značená cyklotrasa je vedena v úseku
Staré Hamry - Bílá po silnici I/56.
Cykloturistika na poddolovaném území
Zvláštností kraje je rozsáhlé poddolované území na Ostravsku a Karvinsku. Zde v rámci rekultivací
po těžbě uhlí je možno navrhovat nové cyklotrasy po projednání a schválení firmy IMGE, a.s.
Povrch a konstrukce cyklostezek
V dnešní době jsou velmi používané povrchy cyklostezek z asfaltobetonu a ze zámkové dlažby.
V prvém případě jsou problémem vysoké investiční náklady a „odpor“ správců inženýrských sítí ve
městech. V druhém případě se jedná o povrch, který není mezi cyklisty oblíben. Je proto třeba hledat
takové povrchy, které by byly cenově přístupné pro investory a cyklisty přijímané. Jako možná řešení
jsou uvedené povrchové úpravy:
Netmelené konstrukce. (MZK - mechanicky zpevněné kamenivo, KK - kalené konstrukce, mlatové
konstrukce). Příkladem je stezka, využívaná pěšími a cyklisty v Olomouci, Rooseveltova –
Wittgensteinova. Obrusnou vrstvu je nutno chránit proti erozivní činnosti vody, konstrukce je
poškozována kolečkovými bruslemi. Pro tyto konstrukce je nutné navrhnout systém a četnost
jednotlivých úkonů údržby (úprava povrchu, doplnění a zhutnění materiálu obrusné vrstvy obzvláště
v extrémnějších sklonových podmínkách, likvidace náletových dřevin). Netmelené konstrukce jsou
vhodné do všech ekologicky citlivých oblastí, pro cyklotrasy mimo zástavbu a pro turisticky
využívané trasy (pěší, cyklo a zimní turistika ).
Konstrukce dlážděné. Tyto konstrukce jsou vhodné pro samostatné vyčlenění pruhu pro cyklisty v
rámci stávající komunikace (chodníku) v městské zástavbě. Vhodnou kombinací mohou přispět ke
zklidnění cyklistické dopravy.
Tmelené konstrukce. Tmelené konstrukce jsou vhodné pro smíšené komunikace místního významu a
cyklistické stezky a nemotoristické komunikace pro každodenní dojíždění (škola, zaměstnání,
služby) s předpokladem zimní údržby.
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Optimální návrh parametrů cyklistické stezky by měl být souborem bezpečnostních, ekologických,
technických a ekonomických posouzení projektanta.
Doplňování služeb a vybavení pro cykloturistiku
Jedním z důležitých aspektů rozvoje cyklistické dopravy je i otázka parkování jízdních kol. To, zda
bude cesta podniknuta na kole, závisí také na podmínkách, jaké má cyklista pro pohodlné a bezpečné
odložení svého kola jak na začátku, tak i v cíli svojí cesty.
39. Požadavky kladené na kvalitní stojan:
• stabilní a spolehlivé zachycení jízdního kola, bez rizika jeho poškození,
• možnost zabezpečení kola proti krádeži,
• dostatek místa ve stojanu pro každé jednotlivé kolo a pro pohodlnou a bezpečnou manipulaci
s ním.
Současná situace a to nejen u nás, je taková, že naprostá většina stojanů na jízdní kola nesplňuje tyto
základní požadavky. Stojany bez vyjímky neumožňují uzamčení rámu kola ke stojanu. Přitom riziko
odcizení kola je jedním z hlavních faktorů, omezujících rozvoj cyklodopravy.
40. Naprosto zřejmý je u většiny stojanů nedostatek místa pro jednotlivá kola. V mnoha případech je
nemožné do stojanu umístit takový počet kol, pro jaký je výrobcem deklarován. Tím že kola jsou pak
v takovém stojanu rozmístěna nepravidelně, je dokonce využití daného prostoru nižší, než je tomu u
vhodně konstruovaných stojanů s menším počtem stání.
Stojany s výškově přesazenými úchyty sice v nouzi umožňují obsadit všechna stání, ale za cenu toho,
že ze změti řidítek, bowdenů a šlapek lze odstavené kolo vyprostit až po usilovném zápase.
Přistoupit ke kolu, ať už kvůli jeho uzamčení, nebo pro sejmutí tašek je bez ušpinění, nebo poničení
oděvu od sousedního kola nemožné. Je proto třeba volit doplnění takových stojanů, které eliminují
tyto nevyhovující vlastnosti.

kilometrovou zajížďkou. Zvláště po vstupu obou zemí do EÚ, kdy došlo k faktickému odbourání
hranic a je budováno a obnovováno dopravní propojení sousedních obcí a měst je vhodné tyto
úseky budovat. Také podpora fondů EÚ bude na tuto oblast především zaměřena.
Přeshraniční spolupráce je ze strany unie finančně podporována prostřednictvím speciálních
programů, jakými byl předvstupní program Phare CBC (Cross Border Cooperation = přeshraniční
spolupráce) nebo pro naši zemi nový program Iniciativy INTERREG III. Od roku 2001, kdy finanční
podpora ze strany EU byla rozšířena i na česko-polskou hranici, Euroregiony pomáhají aktérům
přeshraniční spolupráce z řad obcí, měst, škol, občanských sdružení a dalších neziskových organizací
tyto speciální programy využívat.
42. V oblasti cyklistiky a cykloturistiky by se měla přeshraniční spolupráce zaměřit především na
bezpečnost cyklistů, na bezproblémovou orientaci po cyklistických trasách a stezkách na území
sousedních států a to nejen v seznámení cyklistů s dopravním značením sousedních států, ale i
společnou koordinaci vyznačování cyklistických tras a především v udržování stávajícího
cykloznačení.
43. Vzhledem k tomu, že naše cyklotrasy navazují na území Polska a Slovenska na značené
cyklotrasy těchto zemí, je v další části pro informaci uveden způsob značení v těchto zemích.
44.
45.
46. Cykloturistické značení v Polsku
47.

48.

3.8.4 Koordinace rozvoje se sousedními kraji

49.

51.

52. Průběh cyklotrasy

V rámci zpracování koncepce cyklistické dopravy a cykloturistiky na území Moravskoslezského
kraje byly prověřeny zpracované koncepce cykloturistických tras na území Olomouckého a
Zlínského, což je v rámci propojení cyklotras v celé ČR velmi důležité.
Vzhledem k tomu, že v současnosti zpracovává Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury
Moravskoslezský kraj, jejíž součástí je i cyklistická doprava, byla provedena konzultace z jejím
zpracovatelem. V tomto materiále je zpracována jen část cykloturistiky, zde je navržené doplnění
základní sítě s návazností stávající trasy v olomouckém kraji, tj. v oblasti Moravského Berouna a
Domašova nad Bystřicí, Horního Města u Rýmařova a Staré Vsi.
Zpracovaná koncepce cyklistické dopravy Zlínského kraje řeší zejména rozvoj stávajících
cykloturistických tras.
Se zástupci krajů bylo jednáno na celostátní konferenci v Hluboké nad Vltavou.

53.

55.

50.

54. Začátek (konec) cyklotrasy 56. Změna směru cyklotrasy

57.

58.
59.

61.

60. Označení mezinárodní trasy

62. Změna směru mezinárodní trasy

63.
64.

3.8.5 Přeshraniční spolupráce s Polskem a Slovenskem
66.
Oproti současnému stavu se nepředpokládá další propojování dálkových cykloturistických tras.
Vhodné je doplnění regionálních tras v rámci sousedních obcí a měst na obou stranách dnešní
hranice.
41. V rámci navázání na tuto koncepci je třeba na jednání se zástupci Polské a Slovenské republiky
dohodnout konkrétní další kroky k přeshraniční spolupráci, a to i v rámci cyklistické dopravy,
zejména cykloturistiky.
Bylo by také třeba, při dopravním propojování obou sousedních států, navrhnout a vybudovat
cyklistické stezky, které by propojily sousední obce, které jsou jinak propojené silnicemi s několika
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65. Změna směru trasy včetně vzdáleností

Cyklistické značení na Slovensku
Na Slovensku je značení normalizované podle normy STN 01 8028 - Cykloturistické značení. Je
tvořeno kreslenými cykloznačkami, cyklosměrovkami a cyklotabulemi.
Kreslené cykloznačky:
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- červená

- výhradně cyklomagistrály – dálkové trasy, které vedou více
okresy a často i kraji
- nejčastěji vedou údolím řek anebo horami, s hlavním
aspektem ukázat cyklistovi nejzajímavější území, přičemž je
kladen důraz na nenáročnost trasy

- modrá

- paralelní trasy k dálkovým cyklomagistrálám
- delší trasy mimo magistrály, resp. náročnější trasy mimo
magistrály

- zelená

- žlutá

- střední a nenáročné trasy, okruhy pro zdraví a rodinné trasy

- spojky medzi cyklotrasami nebo krátké odbočky k různým
přírodním, historickým a technickým zajímavostem

Cyklosměrovky:

- velká
cyklosměrovka

Ve větších žel. stanicích mohou cyklisté využít služeb železnice, informačních center, resp. všech
služeb zde nabízených, které již nejsou podmiňovány jízdou na železnici. Většinou v blízkosti žel.
stanic jsou počátky nebo odbočky turistických a cykloturistických tras včetně orientačních map měst
nebo turistických lokalit. U železničních stanic a zastávek jsou parkovací plochy pro individuální
motoristy, kde možno ponechat motorové vozidlo a v kombinaci s železniční dopravou a jízdou na
kole uskutečnit tak částečně okružní jízdy po vyznačených cyklotrasách.
V současnosti České dráhy provozují přepravu spoluzavazadel jako zjednodušenou přepravu
jízdních kol a kočárků. ve všech vlacích označených v jízdním řádu symbolem ”jízdní kolo”, kde
jsou zařazeny takto označené vozy se zvětšeným prostorem pro přepravu jízdních kol (např.
rozšířený nástupní prostor nebo speciálně upravený oddíl, nebo celý vůz), ve všech osobních a
spěšných vlacích i když nejsou tímto symbolem označeny na prvním a posledním představku;
v těchto vlacích je kapacita pro přepravu kol omezena, o počtu přepravených kol rozhoduje vždy
podle aktuálních podmínek průvodčí vlaku, ve vlacích vyšší kvality a rychlících pouze v určených
vozech, označených symbolem jízdního kola, u vybraných vlaků vyšší kvality se zařazeným
upraveným vozem pro přepravu jízdních kol se provádí povinná rezervace místa pro jízdní kolo.
Cestující si zajišťuje sám nakládku, překládku a vykládku jízdního kola, má kolo pod svým
dohledem a odpovídá za případné škody, způsobené spolucestujícím. Cena 20 Kč/jízdní kolo a vlak,
možno zaplatit přímo ve vlaku bez dalších poplatků průvodčímu, 30 Kč/místo v případě povinné
rezervace.
ČD mají také službu úschovy během přepravy. Úschova je nabízena ve vlacích označených
symbolem „kufr“. Cena za tuto službu je 30 Kč/ks, bez ohledu na vzdálenost, vždy ale v jednom
spoji. Cyklisté, kteří více cestují, mohou využít i kombinované doklady pro přepravu jízdního kola,
které umožňuje využívat služeb úschovy během přepravy. Doklad na dva dny vyjde na 60 Kč,
třídenní doklad je za 120 Kč, pětidenní za 160 Kč a doklad na 7 dní pak na 200 Kč. Všechny tyto
služby je možno využívat i v Moravskoslezském kraji.
Přepravu kol zajišťují ČD na tratích č. 270,313,315,316,320,321,322,323,324 (dle jízdního řádu), na
tratích č. 292 a 310 jen v rychlících, na tratích č. 317 a 318 jen v pracovní dny.
ČD a.s. nabízejí možnost výletu na jízdním kole i těm, kteří si je nemohli vzít na kratší cestu sami,
nebo kolo nevlastní. V současné době jsou (od 1.4. do 31.10. 2005) otevřeny půjčovny jízdních kol
Českých drah v pěti regionech, v Moravskoslezském kraji je to v oblasti Beskyd v železničních
stanicích Frenštát pod Radhoštěm a Ostravice. Pro zapůjčení jednoho jízdního kola je zapotřebí
předložit dva osobní průkazy, uzavřít nájemní smlouvu, složit zálohu ve výši 1000 Kč a zaplatit
půjčovné 100 Kč na den. V půjčovném je zahrnuta bezplatná přeprava jízdních kol všemi vlaky
s povolenou přepravou kol na tratích 323 a 324 v úseku Ostravice - Frýdlant nad Ostravicí - Mořkov
hl. trať a rovněž úschova kola v železničních stanicích. Dokladem je uzavřená nájemní smlouva.

- malá
cyklosměrovka

Obdobné služby nabízí i autobusová regionální doprava, v Moravskoslezském kraji je to fy
Connex a.s., která provozuje o víkendu linku s možností přepravy kola. Projekt vznikl ve spolupráci s
Destinačním managementem Moravsko-Slezským o.p.s., se Sdružením cestovního ruchu Jeseníky a
za podpory Moravskoslezského kraje. Cyklobusy jsou určeny nejen pro přepravu cykloturistů s
jízdními koly,ale i pro přepravu pěších turistů.

3.8.6 Koordinace cyklistiky s ostatními druhy dopravy
Výhodné pro cyklisty je využití železniční dopravy, která nemá sice ještě standardy, které vidíme
v zahraničí od nás na západ, ale i tak jsou služby, které jsou na dobré úrovni. Výhoda využití
železniční dopravy jej její pohodlnost, pomineme-li občas komplikovaný nástup s kolem do
některých neupravených (ale označených) vagónů. Také možnost mít kolo při sobě je občas dobrá
věc, zvláště u dražších kol. České dráhy zavedly také upravené vagóny jezdících na lokálních tratích.
Půlka vagónu zůstává vybavena běžnými sedadly a jeho druhá půlka slouží k přepravě kol,
spolehlivě zajištěných proti poškození. Část těchto vozů je využita i v Moravskoslezském kraji, př.
Dopravní projektování, spol.s r.o.

na trati Opava východ - Olomouc hl. n. Jízdní kola se zde přepravují za podmínek a cenu pro
spoluzavazadla jako zjednodušená přeprava jízdních kol (viz dále).
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Jedná se o lokality Jeseníků (Cyklobusy Jeseníky), které částečně zasahují do MSK a Beskyd
( Cyklobusy Beskydy).
Trasy Jeseníky
•

BUS 1: Lipová-lázně - Jeseník - Głuchołazy(PL) - Zlaté Hory - Vrbno p.Pradědem - Karlova
Studánka - Hvězda (- Ovčárna) - Malá Morávka - Karlov

Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje

•

BUS 2: Bruntál - Malá Morávka - Karlov - Malá Morávka - Hvězda - Karlova Studánka - Vrbno
p.Pradědem - Zlaté Hory - Rejvíz - Jeseník - Javorník

•

BUS 3: Šumperk - Skřítek - Rýmařov - Malá Morávka - Hvězda - Karlova Studánka - Vrbno
p.Pradědem - Vidly - Bělá p.Pradědem - Červenohorské sedlo - Kouty nad Desnou

Zdroj: Internetové stránky Connex Morava a.s.

Ceny jízdného cyklobusů Beskydy
Ostrava,Svinov - Bumbálka:
Frýdek-Místek - Bumbálka:
Ostravice - Bumbálka:
č Nový Ji ín - Trojanovice,Ráztoka:
Nový Ji ín - čČ
arták,Sedlo:
ř Kop ivnice - Velké Karlovice,Leskové:
Frenštát p.Radhošt m - ěČ
arták,Sedlo:
ňVelké Karlovice,rozc.Solá - Bumbálka:

Zdroj: Internetové stránky Connex Morava a.s.

Ceník jízdného cyklobusů Jeseníky
Jeseník – Głuchołazy
ě Zlaté Hory,aut.st. – Hv zda
Vrbno pod Prad dem, žst. – Hvěě
zda
Bruntál, žst. – Karlov
ě Karlov – Hv zda
Karlova Studánka – Rejvíz
Zlaté Hory, aut. st. – Rejvíz
Jeseník – Javorník
ř Šumperk – Sk ítek
Rýma ov – Hvřězda
Vrbno pod Prad dem, žst. - Videlský kěř
íž:
Vrbno pod Prad dem, žst. - ěČ
ervenohorské sedlo:

24,- Kč
32,- Kč
16,- Kč
24,- Kč
13,- Kč
42,- Kč
13,- Kč
32,- Kč
28,- Kč
24,- Kč
16,- Kč
32,- Kč

Dle kilometrického ceníku Connex Ostrava

Služby, spojené s přepravou kola nabízí i Dopravní podnik města Ostravy, ve své cyklotramvaji.
Prostor tramvajového vozu je upraven pro přepravu cestujících s jízdními koly. Linky cyklotramvaje
C1 a C2 jsou v provozu od 16.4. do 28.9.2005 o sobotách, nedělích a ve svátcích.

Dle kilometrického ceníku Connex Ostrava

Trasy Beskydy

BUS 1: Ostrava - Frýdek-Místek - (Frenštát pod Radhoštěm - Čeladná -) Frýdlant nad Ostravicí Ostravice - Staré Hamry - Bílá - Bumbálka - Horní Bečva - Rožnov pod Radhoštěm - Frenštát pod
Radhoštěm
BUS 2: Nový Jičín - Příbor - Kopřivnice - Frenštát pod Radhoštěm - Trojanovice, Ráztoka Rožnov pod Radhoštěm - Dolní Bečva - Čarták, Sedlo - Velké Karlovice - Bumbálka - Bílá

Dopravní projektování, spol.s r.o.

68,- Kč
52,- Kč
32,- Kč
32,- Kč
68,- Kč
61,- Kč
37,- Kč
20,- Kč
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Cyklotramvaj v Ostravě
Zdroj: Internetové stránky DPO

Mapa linek č. C1 a C2

Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje

v turisticky zajímavých lokalitách umožňují individuálně osobním autem vyjet z měst, zaparkovat a
dále využívat značené i neznačené cyklotrasy.
Kvalitními službami v rámci vlakové a autobusové přepravy kol, příp. vybudováním bezpečných
cyklostezek z měst je možno tento způsob individuální dopravy eliminovat.

3.8.7 Rozvoj cyklistické dopravy ve městech a obcích
67.
68. Mobilita je klíčovým faktorem pro městská prostředí. Dostatečná hustota cyklistických stezek a
pásů umožňuje rychlou a bezpečnou mobilitu po území města či obce. V současné době budované a
vybudované cyklostezky nemohou po kvantitativní stránce pokrýt potřeby obyvatelstva.
Z hlediska územního plánování jsou zajímavá data oficiální příručky pro cyklistiku 5 Evropské
komise:“ Ve městě lze například přepravit na pruhu širokém 3,5 metru6 za 1 hodinu 22 000 osob
kolejovým vozidlem, 19 000 lidí pěšky a 14 000 lidí na kole, ale jen 9 000 lidí autobusem a 2 000
lidí autem. Přitom celková plocha jízdních pruhů pro automobily v České republice přesahuje plochu
chodníků, kolejišť a cyklistických stezek, 30% veškerých jízd automobilem je kratších než 3 km,
jízdní kolo je přitom do vzdálenosti 5 km ve městě rychlejší než automobil a do 8 kilometrů stále
ještě srovnatelné s automobilem a kolejovou dopravou.“

Zdroj: Internetové stránky DPO

Návaznost cyklistických tras na trasu cyklotramvaje
Hlučínská - cyklotrasa O (směr Petřkovice, NPP Landek, Hornické muzeum), cyklotrasa G (směr
Třebovice, Antošovice)
Sad B. Němcové - cyklotrasa B (směr Komenského sady), cyklotrasa E (centrum)
Muglinovská - Hlavní nádraží (návaznost na vlaky ČD, inf. centrum)
Elektra - centrum města, inf. centrum, Ostravské muzeum, výstaviště, hrad
Náměstí Republiky - přestup na vlak ČD (nádraží Ostrava-střed)
Dům energetiky - cyklotrasa M (směr sad dr. M. Horákové, areál sportu)
Mariánské náměstí - dětské hřiště, historická dělnická kolonie
Nová Ves vodárna - cyklotrasa F (lesopark Benátky), cyklotrasa S (směr Nová Ves)
Zahrádky - cyklotrasa M (směr Svinov, nádraží ČD - návaznost na vlak, cyklobus Connex Morava)
Třebovická - cyklotrasa 5 (směr Hlučín, štěrkovna nebo opačný směr Poodří)
Poruba vozovna - areál Sareza (sportovní stadion, plavecký bazén)
17. listopadu - cyklotrasa D (směr Pustkovec), sportovní areál VŠB
Fakultní nemocnice - lesopark Myslivna
Vřesinská - bludný balvan, sportovní areál
Poruba koupaliště - největší umělé koupaliště ve střední Evropě
Vřesina - cyklotrasa 6199 (směr Mexiko, Klimkovice)
Krásné Pole - hvězdárna a planetárium
Dolní Lhota - cyklotrasa 6199 (směr Čavisov nebo opačný směr Dolní Lhota)
Horní Lhota - Slezsko-Radegast cyklotrack (směr Horní Lhota)
Zátiší - Slezsko-Radegast cyklotrack (směr Kyjovice), cyklotrasa 6198 (směr Budišovice)
Hulvácká - ČEZ Aréna, městský stadion
ÚMOb Jih - cyklotrasa I (směr nádraží Vítkovice, přestup na vlak ČD)
Hotelový dům Hlubina - poliklinika, Jubilení kolonie
Josefa Kotase - cyklotrasa N (směr Bělský les), zastávka cyklobusu Connex Morava
Antonína Poledníka - cyklotrasa A (směr Kunčice nebo opačný směr Poodří)
Dubina - Stará Bělá, koupaliště, cyklotrasa U (směr Interspar), sport. hala (ve výstavbě)
Zdroj: Internetové stránky DPO

Poslední možností je individuální automobilová přeprava, ta je však svým přístupem pro určitý
okruh lidí a vyžaduje návrat cyklisty k zaparkovanému autu.. V rámci využívání cyklotras, většinou
Dopravní projektování, spol.s r.o.
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Základem je územní plán s řešenou cyklistickou dopravou, dle možností jednotlivých obcí a měst ho
doplnit o koncepci rozvoje cyklistické a cykloturistické dopravy na území města (obce) a zvolit
koordinátora rozvoje cyklistické dopravy. Cyklistiku řešit v rámci veřejného zájmu. Vzhledem
k tomu, že základní právní předpisy pro činnost na úseku územního plánování nestanovuje
požadavky na cyklistickou dopravu,setkáváme se z různým způsobem přístupu k této problematice.
Úřady by měly spolupracovat s organizacemi, které se v místě zabývají cyklistikou nebo
cykloturistikou, tyto lidi zapojit do řešení této problematiky ve městě (obci), přebírat dobré
zkušenosti z ostatních měst a obcí ČR, ale i se zemí EÚ.
Na základě zpracovaných podkladů v rámci této koncepce řešit problémová místa. Tato vychází
z údajů o frekvenci silniční dopravy ve společných úsecích s cyklistickou dopravou. Metodika CDV,
která byla v rámci zklidňování dopravy zpracována řeší, kdy, kde a za jakých předpokladů je třeba
řešit cyklistickou dopravu odděleně od dopravy silniční (cyklopás, cyklopruh, cyklostezka). Ve
městech, ale i mimo ně, by mělo postupně proběhnout sčítání intenzity cyklistické dopravy na
jednotlivých značených cyklotrasách, ale i mimo ně v rámci cyklistické dopravy ve městech a
v obcích. Na příkladech od nás a ze zemí EÚ (v příloze) je možno vidět, jak obdobné problémy řeší
jinde.
V další části jsou informace z řešení cyklistické dopravy v statutárních, okresních a vybraných
městech kraje včetně jejich výhledů. Jako ukázka dobrého postupu v řešení cyklodopravy je zde
uvedena i obec, Velké Hoštice v okrese Opava.
Bruntál
V roce 2000 se město zapojilo do projektu Výstavby cyklistických tras v oblasti Bruntálska a stalo se
garantem pro čerpání investiční podpory pro mikroregion Jeseníky z Programu Phare – Rozvoj
venkova, prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj Ostrava.
Tyto obce se dohodly na vzájemné spolupráci při společném řešení cestovního ruchu oblasti formou
výstavby nových cykloturistických tras.
Projekt byl financován z rozpočtu Phare, ze státního rozpočtu a z rozpočtů jednotlivých obcí a byl
realizován v letech 2000 až 2001. Od konce roku 2004 je město Bruntál oficiálně členem svazku obcí
mikroregion Slezská Harta.
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V současné době není zmapován stávající stav cyklistické dopravy. Předmětem zájmu města je
zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy. Mezi tyto záměry patří propojit cyklotrasou město Bruntál a
Staré Město.
Další prioritou v oblasti cykloturistiky je změnit lesní cesty na cesty veřejné, které budou ve správě a
pod dozorem obcí. Význam nových cyklotras umocňuje jejich bezprostřední návaznost na již
vyznačené trasy republikové sítě cykloturistických tras. Jedná se zejména o návaznost na :
• Regionální cyklotrasu č. 553 s návazností u Dolní Moravice prostřednictvím cyklotrasy č. 6161
• Regionální cyklotrasu č. 503, na kterou navazuje cyklotrasa č. 6164 v Leskovci nad Moravicí,
dále č. 6160 mezi Razovou a Horním Benešovem, č. 6073 v Miloticích na Opavou
• Již značené trasy s pokračováním v řešeném území – cyklotrasa č. 6073 (Malá Morávka-RudnáSvětlá Hora-Skrbovice), cyklotrasa č. 6029 (Vrbno p.P.-Vidly-Karlova Studánka-Světlá HoraRudná p.P.), cyklotrasa 6142 (Dolní Moravice-Malá Štáhle-Velká Štáhle-Břidličná-Valšov-Nová
Pláň-Roudno-Bílčice).
Vrbno pod Pradědem
Město má vypracovanou Strategii rozvoje venkovského mikroregionu Vrbensko. Součástí je Akční
plán rozvoje, který mimo jiné řeší i problematiku cyklistické a cykloturistické dopravy.
Po dohodě s jednotlivými obcemi se mikroregion zaměřil na stanovení prioritních cílů rozvíjejících
infrastrukturu cestovního ruchu. Rozvojem infrastruktury cestovního ruchu, která bude prioritně
zajišťována veřejným sektorem (zejména obcemi a mikroregionem) se rozumí zejména údržba a
budování:
-

orientačního systému v regionu,

-

cyklotras a cyklostezek (s využitím obnovy řady polních cest),

-

hypotras a hypostezek,

-

zpevněných parkovacích prostor v blízkosti atraktivit,

-

veřejných komunikací, zajišťujících bezpečný a příjemný přístup k atraktivitám a pohyb
v regionu,

-

informačních kiosků a informačních tabulí,

-

veřejných odpočinkových míst kolem stezek a tras (přístřešky, lavice atd.),

-

veřejných dětských hřišť a parků,

-

atraktivit v majetku obcí (muzea, zámky, kapličky, rozhledny atd.),

-

nevyužitého majetku obcí (výstavby / přestavby / rekonstrukce na ubytovací kapacity,
veřejná tábořiště, umělé ledové plochy, koupaliště, rybníky atd.).

Město Vrbno pod Pradědem a celý mikroregion Vrbensko spolupracuje s Euroregionem Praděd7
jejímž je členem.
V současné době se ve městě nachází pouze cyklostezky, které byly vybudovány v rámci kruhové
křižovatky. Cílem je vybudovat síť cyklostezek od této křižovatky směrem na Opavu, na Železnou,
dále propojit Vrbno pod Pradědem s Ludvíkovem a realizace dalších cyklostezek v okolí města.
V oblasti cykloturistiky je prioritním zájmem města vybudovat propojení mezi Mnichovem a
Vrbnem, a s tím také související dopravní infrastrukturu jako odpočívky pro cyklisty.
Hlučín
7

Euroregion je dobrovolným sdružením českých a polských spolků a sdružení měst a obcí, které se nacházejí na území okresů

Dopravní projektování, spol.s r.o.

s
t

Město Hlučín má zpracován Územní plán – Návrh řešení, schválený 29. 6. 2004. V tomto plánu se
město zabývá především řešením dvou nejdůležitějších komunikací. Jedná se o silnice I. třídy č. 56 a
II. třídy č. 469. Dále se zabývá zlepšením podmínek pro pěší a cyklistický provoz. A to konkrétně
návrhem souvislých značených tras, které budou využívat upravené stávající komunikace.
V současné době nejsou v území vybudované samostatné cyklostezky. Trasy jsou pouze označeny
směrovkami a využívají stávající komunikace pro motorová vozidla.
V první etapě řešení se počítá s vyznačením optického pruhu na vozovkách s vyšší intenzitou
dopravního provozu. V následných etapách bude nutné zabývat se řešením oddělit cyklostezku od
komunikace a vést ji samostatně, případně po chodnících. Na komunikacích s nízkou intenzitou
budou zřízeny jen dopravní značky a označení cyklotrasy. Město předpokládá také rozšíření
infrastruktury a služeb s cyklistikou spojených.
Ostrava
Statutární město Ostrava má vypracovánu Koncepci rozvoje cestovního ruchu z roku 2004.
Město Ostrava má v plánu vybudovat síť 330 km cyklostezek a cyklotratí. Každoročně je z rozpočtu
města vyčleňována částka cca 10 mil Kč na výstavbu nových cyklistických stezek. Dosavadních 172
km tras vyrostlo od roku 1990, kdy Ostrava začala cyklostezky budovat. Souběžně vznikaly další
desítky kilometrů, které spojují Ostravu s okolím. Nejlepším průvodcem po ostravských trasách je
cykloturistická mapa Ostravy.
Cíle stanovené městem Ostravou pro rozvoj cyklistiky na území města:
• v cílovém stavu územního plánu města je navrženo cca 330 km cyklistických tras,
• v každém městském obvodě by měla být osazena alespoň jedna cyklistická mapa,
• městské trasy jsou důsledně značeny jednotným systémem písmeny od A do Z,
• cyklistické stezky nově budované budou pro zvýšení bezpečnosti provozu převážně v barvě
červené,
• na okraji města trasy navazují a navážou na všechny ostravské trasy cyklotrasy sousedních
obcí a měst nebo trasy značené Klubem českých turistů,
• podle cyklistů se prioritně počítá s budováním stezek podél hlavních komunikací, a to pokud
možno v asfaltové úpravě.
Ze 75% jsou stávající cyklistické trasy vedeny po málo frekventovaných komunikacích a cca v 25 %
jsou samostatně vedené cyklostezky. Seznam jednotlivých cyklotras:
A: Výškovice - Zábřeh - Bělský Les - Dubina - Hrabůvka - Hrabová – Kunčice
B: Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídl. Fifejdy
E: Centrum - Muglinov – Hrušov
F: Centrum - Slezská Ostrava - sídl. Muglinov – Heřmanice
G: Třebovice - Hošťálkovice - Lhotka - Petřkovice - Koblov – Antošovice
H: Hrabová - Nová Bělá - Stará Bělá
I: Polanka n/O - Stará Bělá
J: Radvanice - Bartovice – Šenov
K: Bartovice - Radvanice – Petřvald
L: Hošťálkovice - Mar. Hory - Nová Ves
M: Centrum - Mariánské Hory
N: Zábřeh – Hrabůvka
O: Přívoz
P: Hrabová - Hrabová, statek
Q: Poruba, VIII. stavební obvod - VII. stavební obvod
R: Polanka nad Odrou – Jistebník
S: Nová Ves
T: Poruba – Martinov
U: Dubina – INTERSPAR
V: Heřmanice – Michálkovice
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W: Poruba – Svinov
X: Poruba – Pustkovec
Y: Zábřeh - Bělský les
Z: Hošťálkovice

Město Opava se problematice cyklistické dopravy věnuje velmi pečlivě a rozsáhle problematiku
popisují i na svých internetových stránkách. Současně má město vypracován územní plán, do kterého
je i změnou č. 2 zakomponovaná cyklistická doprava ve městě. Řeší zde odklon cyklotras vedených
územím města ze silně frekventovaných komunikací na silnice s nižším dopravním provozem.
Současně město zpracovává návrh řešení cyklodopravy na páteřních silnicích vedoucích do města.
Jedná se o tyto ulice: Ratibořská, Olomoucká, Krnovská a Těšínská. Město řeší cyklistickou dopravu
na těchto ulicích zřízením cyklopruhu na komunikaci a případně zřízením samotné cyklostezky.
O přístupu města Opavy k problematice cyklodopravy lze říci jen jediné.Město bere cyklistickou
dopravu velmi vážně a myslí ve svých návrzích především na bezpečnost cyklistů, o čemž svědčí i
zmapování cyklistických nehod na území města, dále sčítání provozu vozidel a cyklistů na území
města provedené v letošním roce 2005.
Současně je nositelem akce Cyklotrasa č. 55 „Slezská magistrála“.

Zdroj: Mapový server Magistrátu města Ostravy

Studénka
Městem prochází regionální i nadregionální trasy. Tyto jsou plně respektovány v územním plánu
města. Město má zpracovánu koncepci dopravy, jejíž součástí je i cyklistická doprava.
Avšak přestože tomu dovolují příznivé terénní podmínky, intervaly městské hromadné dopravy jsou
nepravidelné a využití cyklistické dopravy je značné, nevyskytují se v současnosti ve městě žádné
souvislé cyklistické stezky. Ani vybavení cyklistických tras není dostačující. Neexistují, s výjimkou
nádraží, úschovny cyklistických kol.
Frýdek-Místek
Generel cyklistické dopravy pro Frýdek-Místek byl zpracován v roce 1999 a následně zapracován do
územního plánu města. Některé z cyklostezek navržené tímto generele byly již zprovozněny.
Zprovozněné cyklostezky:
• Frýdek-Místek průtah městem východ – západ, připravuje se oprava povrchu,
• Ostrava- Beskydy, je zprovozněna po celé své délce na území města jako stezka pro chodce a
cyklisty,
• Palkovická – Olešná, její realizace proběhla v r. 2004, jedná se o stezku s barevně odlišeným
povrchem, případně zámkové dlažby barevně neodlišené.
• Frýdek – Místek – Staré Město – propojení cyklistické stezky Ostrava – Beskydy s městskou
částí sídliště Slezská.
V letošním roce 2005 bude zahájena aktualizace generelu, který bude doporučovat další etapy
výstavby cyklostezek, tak aby jejich rozvoj plynule pokračoval a byla zaručena návaznost na okolní
cyklotrasy.
Opava

Návrh řešení pátečních příjezdových komunikací
Zdroj: Internetové stránky města Opavy

Bílovec
Město má vypracován program rozvoje města na rok 2004 - 2006. V tomto plánu se vyskytuje bod
doprava, kde město uvádí záměr investovat do zřízení cyklostezky přes Starou Ves. Současně je zde
zakomponováno vybavení stávajících cyklostezek odpočívkami a informačními tabulemi. Schválený
územní plán má město z roku 1998 a v programu rozvoje si město Bílovec dává za cíl vypracovat
Územní plán nový. Po mnoha opakovaných oprávněných požadavcích občanů o provedení změny v
územním plánu rozhodlo Zastupitelstvo města Bílovec zahájit práce na nové územněplánovací
dokumentaci.
V první etapě budou provedeny průzkumy a rozbory jako podklady pro zpracování územního plánu
města Bílovec pro katastrální území Bílovce a jeho místních částí. Součástí by měl být i generel
cyklistické dopravy, o který má město zájem.
Bohumín
Studie cyklistické dopravy v Bohumíně byla zpracována v říjnu roku 2001. Jejím cílem bylo
systematicky řešit cyklodopravu ve městě a propojit městské části s centrem, zajistit koordinaci
cyklistických tras s okolními obcemi, příp. s Polskem.
Územní plán má město Bohumín z roku 2000 a je aktualizován čtyřmi změnami z let 2001, 2003 a
2004. Město Bohumín hodlá v budoucnu vybudovat tři cyklostezky s označením S (Severní), V
(Východní) a K (Kopytovská). Trasa s označením „S“ bude vést z městské části Pudlov do Nové Vsi,
trasa „K“ z Kopytova přes Šunychl do centra města a trasa „V“ ze Starého Bohumína do Záblatí.
Jejich budování bude stát několik desítek milionů korun, město proto bude žádat o dotaci ze státního
rozpočtu. Všechny trasy by měly vést v některých úsecích po stávajících komunikacích, někde budou
na vozovce vyznačeny pruhy pro cyklisty a v některých úsecích dojde k vybudování úplně nových
jízdních pruhů pro cyklisty podél chodníků nebo komunikací. V projektu se počítá s návazností na
nové mosty, které budou vybudovány v rámci stavby dálnice.
Zdroj : tisková mluvčí města Bohumín pro týdeník Karvinsko.
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Český Těšín
Město má vybudován strategický plán rozvoje města z listopadu 2001. Počítá zde se zřízením a
provozem městské soustavy cyklistických stezek s realizací v průběhu let 2003 - 2004. Toto však
nebylo realizováno.
Městem procházejí cykloturistické trasy Beskydsko-karpatská magistrála, pro zdejší region
specifický Cyklistický okruh Euroregionem Těšínské Slezsko a je zde výchozí bod dálkové trasy
Jihlava - Český Těšín. Po těchto trasách je možno se vydat přímo do Polska nebo směrem na
Jablunkov s pokračováním na Slovensko, na Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek, Havířov nebo
na Karvinou a Bohumín s pokračováním do Polska. Veškeré tyto trasy jsou napojeny na
cykloturistické trasy v rámci republiky a rovněž na mezinárodní cykloturistické trasy.

samostatnou cyklotrasu (mimo silnici I/57, po které je dnes krátce na velmi nebezpečném úseku
vedena). Koordinaci provádí ing. Suchý. Probíhá i přeshraniční spolupráce polskými Glubczicemi.
Rýmařov
V rámci územního plánu je řešeno vedení značených cyklotras přes město Rýmařov. Vzhledem ke
klimatickým podmínkám a k terénu není problematika cyklistické dopravy jinak řešena. Odbor
životního prostředí a regionálního rozvoje spolupracoval při značení cyklotras v rámci Sdružení obcí
Rýmařovska.
V současnosti je snaha o doplnění chybějícího cykloznačení, bude zájem o čerpání s dotačního
fondu.

Karviná
V rámci platného územního plánu je řešena páteřní cyklodoprava, samostatný dokument pro rozvoj
cyklistické dopravy město nemá.
Ve městě jsou v rámci řešení cyklistické dopravy smíšené cyklostezky (pro společný pohyb cyklistů
a chodců) na dnešních chodnících (vyznačeno). Samostatné cyklostezky (cyklopruhy a cyklopásy) ve
městě nejsou. Garant rozvoje je zastoupen odborem místního hospodářství, rozvojové záměry však
nejsou zpracovány.
Přes město vedou značené cyklotrasy (vybudovány v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko). Je
zpracována studie rozvoje cykloturistiky vytvořením tematických okruhů, které nejsou však
vyznačeny.

Havířov
V grafické části územního plánu jsou řešeny významnější stávající cykloturistické trasy a výhled
vedení těchto tras. Město má zpracován Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy města Havířova
(schválen 4. 4. 2005). Jsou stanoveny priority v rozvoji cyklodopravy, cíle, opatření pro splnění
těchto cílů, je dána odpovědnost jednotlivých dotčených orgánů města, kontroluje se plnění. Jedná
se závazný dokument města. Funkci koordinátora má odbor správy rozvoje majetku města, odd.
investic.
V současnosti na území města nejsou samostatné cyklostezky, využívány jsou účelové komunikace (s
minimální dopravou) podél řeky Lučiny. Projekčně se připravují úseky cyklostezek Havířov –
Těrlická přehrada a Havířov – Žermanická přehrada. Tyto trasy budou i vyznačeny jako trasy
cykloturistické.

Jablunkov
Současný platný územní plán města má již hodně změn, chystá se vypracování nového. Město nemá
samostatně řešenou cyklistickou dopravu, ve městě nejsou cyklostezky,
Přes město vedou značené cyklotrasa, většina je vyznačena v rozporu ze silniční vyhláškou. Trasa
„Po stopách hutnictví …“ má dokonce pro potřebu značení cykloznačky obdobné jako má silniční
vyhláška, ale oproti žluté barvě jsou tyto v barvě hnědé. Obdobně jsou vyznačeny trasy Euroregionu
Těšínské Slezsko, Greenway a Radegast – Trojmezí.
Připravovány jsou trasy v rámci česko – slovenského pomezí (Trojmezí), jejich vyznačení a využití
bude limitováno možnostmi překračování státních hranice v následném období.

Velké Hoštice
Obec má zpracován územní plán, cyklistickou dopravu, její vedení a trasy řeší změna č. 2 (11/2003).
Cyklistická doprava, její vedení a budování cyklistických stezek bylo schváleno jako veřejný zájem
a byla . Navržené trasy vedou ale po pozemcích ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, který tento
veřejný zájem nechce akceptovat !!!
Obcí probíhá a bude probíhat cyklotrasa „Slezská magistrála“ v rámci stavby Krnov – Opava – Velké
Hoštice, v současnosti se na úsek do Opavy připravuje projednávání stavebního povolení.
V rámci řešení cyklistické dopravy do/z Opavy (zaměstnání, škola, aj.) chce obec řešit cyklostezku
do Opavy, místní části Malé Hoštice v souběhu se silnicí I/56.

Nový Jičín
Město má ve svém územním plánu, vč. změny č. 2 z 21. 12. 2004 řešenou i cyklistickou dopravu.
Jedná se však spíše o řešení cykloturistických tras. Tyto byly ve městě a jeho okolí vyznačeny.
Běžná cyklistická doprava bude (dle ÚP) i nadále využívat stávající silniční síť ve městě. Síť silnic I.
třídy a frekvence na nich dosahované by řešení cyklodopravy mimi tyto komunikace zasluhovaly.
V rámci cyklistické dopravy byla v dřívějším období posuzována trasa Nový Jičín – Příbor (mimo
silnici I/48).
Odry
Město v současnosti nemá řešenou cyklistickou dopravu žádným dokumentem. Byly vyznačeny
cykloturistické trasy, páteřní je trasa č. 503. Snahou je v rámci akce „Střecha Evropy“ vést tuto trasu
(Hranice – Nejdek – Odry – Jakubčovice – Hadinka – Budišov nad Budišovkou) dle návrhu z 80 %
po cyklostezkách, tedy i přes město Odry. Nositelem této trasy je MÚ Odry. V rámci celkového
řešení dopravy ve městě bude řešena i doprava cyklistická.
Krnov
Cyklistická doprava je zahrnuta do územního plánu, jedná se o vedení cyklistických tras přes město.
Ve městě jsou vybudovány cyklostezky, střed města je vyhrazen pěším a cyklistům. Přes město
vedou vyznačené cykloturistické trasy, trasa č. 55 Slezská magistrála je připravována k přeložení na
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3.9 Vybrané akce, rozvíjející cyklistickou dopravu na území kraje
Název projektu, akce:

Cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“

Garant akce:

Statutární město Opava

Zapojené města a obce:

Krnov, Úvalno, Brumovice, Holasovice, Opava, Velké Hoštice

Výsledky projektu:

Na stezku je vydáno územní rozhodnutí, připravuje se vydání
stavebního povolení pro jednotlivé úseky

Cíle akce, termíny:

Bezpečný pohyb cyklistů mimo silnici I/57 v rámci cyklistické
dopravy i cykloturistiky, zprovoznění stezky v roce 2008

Název akce:

Studie proveditelnosti cyklistické stezky Otice – Dolní
Životice – Luhy – Svobodné Heřmanice

Garant akce:

Statutární město Opava

Zapojené města a obce:

Opava, Otice, Dolní Životice, Litultovice, Mladecko, Jakartovice
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a Svobodné Heřmanice

frekventovanou silnici II. třídy, 2008 - 2012

Výsledky projektu:

Vyhledávací studie trasy, návrh trasy pro napojení Opavy na obce
podél železniční tratě do Svobodných Heřmanic

Cíle akce, termíny:

Bezpečný pohyb cyklistů mimo frekventované silnice v rámci
cyklistické dopravy i cykloturistiky, 2008 – 2010

Název akce:

Cyklistická magistrála Jablunkov – Třinec – Český Těšín –
Chotěbuz

Garant akce:

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci

Zapojené města a obce:

Mikroregion Těšínsko, Třinecko, Jablunkovsko, tj. města a obce
na trase

Výsledky projektu:

Vyhledávací studie trasy, návrh trasy

Cíle akce, termíny:

Bezpečný pohyb cyklistů mimo silnici I/11 v rámci cyklistické
dopravy i cykloturistiky, 2008- 2010

Název projektu, akce:

Vedení cyklotras Greenway na území města Ostravy

Garant akce:

Magistrát města Ostravy

Zapojené města a obce:

Město Ostrava vč. dotčených městských obvodů

Výsledky projektu:

Vyhledávací studie trasy podél řek Odry a Ostravice

Cíle akce, termíny:

Bezpečný pohyb cyklistů po této mezinárodní trase mimo
frekventované silnice ve městě, akce v rámci rozvoje
cykloturistiky, ale i cyklodopravy, 2006 – 2008

Název akce:

Cyklotrasa Ostrava – Beskydy

Garant:

Magistrát města Ostravy

Zapojené města a obce:

Ostrava, Vratimov, Řepiště, Paskov, Sviadnov, Frýdek Místek,
Staré Město, Baška, Pržno, Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice,
Staré Hamry, Bílá

Výsledky projektu:

Návrh trasy v rámci zadání akce, řešení a výstavba některých
úseků (př. Frýdek Místek)

Cíle akce, termíny:

Umožnit obyvatelům Ostravy a okolí bezpečnou cykloturistiku
do Beskyd, 208 - 2010

Název akce:

Cyklostezka „Střecha Evropy“

Garant akce:

Město Odry

Zapojené města a obce:

Hranice, Střítež nad Ludinou, Bělotín, Vražné, Odry, Vítkov,
Budišov nad Budišovkou

Výsledky projektu, akce:

Návrh trasy v rámci zadání akce

Cíle akce, termíny:

Odklonit stávající nadregionální cyklotrasu č. 503 mimo
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Název akce:

Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj

Garant akce:

Mikroregion Poodří + SCHKO Poodří

Zapojené města a obce:

Jistebník, Studénka, Pustějov, Hladké Životice, Suchdol nad
Odrou, Jeseník nad Odrou, Polom, Bělotín, Hranice

Výsledky projektu:

Návrh trasy v rámci zadání akce

Cíle akce, termíny:

Navrhnout novou trasy s menším převýšením (oproti vedení
stávající Jantarové stezky) po levém břehu řeky Odry

Centrum dopravního výzkumu a Státní fond dopravní infrastruktury zpracovaly v roce 2005 pracovní
materiál „Stav připravenosti mezidnárodních, dálkovýých cyklotras ČR“, mezi nimiž jsou i některé
výše uvedené akce.
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STRATEGICKÉ CÍLE V ROZVOJI CYKLISTICKÉ DOPRAVY

Kraj musí vytvořit základní předpoklad pro rozvoj cyklistické dopravy schválením tohoto
dokumentu, jako základního střednědobého dokumentu pro rozvoje cyklistiky na území
Moravskoslezského kraje. Jednotlivá opatření, která naplňují jeho obsahovou formu a vedou k jeho
realizaci mají svou municipální, zájmovou a odbornou podporu.
Formou finančních dotací, za předem definovaných podmínek se přihlásit k podpoře cyklistické
dopravy na území MSK, tak jak toto zaznělo na Konferenci cyklistické dopravy v Hluboké nad
Vltavou v září letošního roku. Jednou z možností je zřízení nadace příp. nadačního fondu ve
prospěch rozvoje cyklodopravy v kraji.
69. V rámci rozpočtových možností kraje by mělo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje přijmout
usnesení k podpoře rozvoje mezinárodních, resp. dálkových a nadregionálních cykloturistických tras
a kraj (resp. jeho organizace) by se měly zasadit se o údržbu silničního cykloturistického značení na
silnicích ve správě kraje.
70.
71. Hlavní oblasti, kde by se měla soustředit podpora kraje:
• zpracování průzkumů, analýz, studií k rozvoji cyklistické dopravy na území kraje,
• vybudování bezpečných cyklistických komunikací ve městech a obcích, které budou pro tyto
druhy cyklotras využívány,
• rozvoj cykloturistiky v souladu s platnou legislativou ČR,
• návrhu vedení cyklistické a cykloturistické dopravy, umožňující propojení na železniční a silniční
síť (přestupná a nástupní místa),
• rozvoje mezinárodních, resp. dálkových a nadregionálních cyklotras, probíhajících krajem,
• vytvoření pasportu cyklotras včetně silničního cykloturistického značení na silnicích II. a III.
třídy,
• provádět, na základě pasportu značení jeho údržbu, resp. toto finančně (granty) podporovat,
• motivovat a podporovat obce, města, regiony a mikroregiony pro tuto činnost na komunikacích
ve své správě,
• na základě pasportu cyklotras navrhovat úpravy komunikací, po kterých vedou značené
cyklotrasy, resp. podporovat přeložky cyklotras na bezpečnější trasy nebo na cyklostezky,
• změny v legislativě v rámci řešení cyklistické dopravy, především ve prospěch cyklistické
dopravy,
•
sjednotit způsob řešení cyklistické dopravy a cykloturistiky v územních plánech kraje a
navrhnout metodiku řešení v rámci celé ČR.
•

4.1 Opatření ke splnění cílů
Rozvoj cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje je dlouhodobý proces, který
vyžaduje odpovědný přístup jak na krajské úrovni, tak na úrovni měst, obcí, mikroregionů,
ale i silničních správních úřadů, správců komunikací, oddělení BESIP apod. Hlavní úkoly
Moravskoslezského kraje při prosazování stanovených dlouhodobých záměrů a cílů vycházejí
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z návaznosti na Národní strategii cyklistické dopravy (dále jen „Cyklostrategie ČR“) a jsou
současně ovlivňovány aktivitami kraje směřujícími také ke spolupráci s ministerstvy a se zástupci
sousedících regionů. Implementace priorit definovaných na celostátní úrovni pro krajské podmínky
umožňuje stanovit kritéria pro dosažení dílčích cílů a současně připravit závazné podklady pro
řešení cyklistické dopravy na úrovni měst, obcí, případně mikroregionů.
Následné doporučení a cíle přizpůsobené podmínkám Moravskoslezského kraje vycházejí ze
současné úrovně poznání o řešení cyklistické dopravy v území a umožní, ve spolupráci se všemi
zainteresovanými složkami, postupně naplňovat jednotlivé konkrétní návrhy řešení.

Priorita 1. Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku
dopravní obsluhy území
Celková filosofie návrhu řešení cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje je vedena
snahou o zařazení cyklistické dopravy jako nedílné součásti dopravního systému. Pro postupné
zrovnoprávnění cyklistické dopravy ve vztahu k ostatním dopravním systémům je na krajské
úrovni nutno sledovat především následující cíle:
CÍL 1.1. Zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu
Jednou z hlavních zásad pro zajištění bezpečnosti cyklistické trasy je především její oddělení
od frekventované automobilové dopravy, přičemž míru segregace je nutno na základě místních
podmínek individuálně posuzovat.
Realizace prostřednictvím opatření kraje:
1.1.1. Podpora projektové přípravy a realizace stavebních opatření

Opatření směřuje k ochraně provozu cyklistů na pozemních komunikacích a k odstraňování míst s
častými nehodami cyklistů. Podkladem pro naplnění cíle je databáze úseků, kde se plánuje
výstavba cyklistických komunikací. Účelem této databáze bude:
o zkoordinovat aktivity obcí s dalšími partnery (kraj, další obce, ŘSD apod.), zejména pro
využití Strukturálních fondů EU;
o evidovat celkové potřeby výstavby cyklistických stezek, aby bylo možné stanovit
přiměřenou finanční dotaci z prostředků SFDI a z kraje.
Odpovědnost: odbor regionálního a ekonomického rozvoje
Spolupráce: MD, CDV, obce
Termíny:
Průběžně
1.1.2. Finanční podpora řešení problematiky cyklistických stezek.

Pro toto opatření se navrhuje zajistit finance z krajského rozpočtu na výstavbu cyklistických
stezek. Součástí může být i podpora obcí jako spolufinancování jejich projektů ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Ten byl zřízen na základě zákona č. 104/2000 Sb. o Státním fondu
dopravní infrastruktury. Dle tohoto zákona používá fond svých příjmů ve prospěch rozvoje,
výstavby, údržby modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských
vodních cest, přičemž jednou z možností je i poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu
cyklistických stezek (viz. § 2 odst. h).
Odpovědnost: odbor regionálního a ekonomického rozvoje
Spolupráce: SFDI
Termíny:
Průběžně
1.1.3. Aktualizovat a doplňovat založenou databázi sítě cyklotras a cyklostezek (GIS).

Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje

Jedním z výsledků prací na předkládané koncepci rozvoje cyklodopravy na území
Moravskoslezského kraje je zmapování současného stavu na stávajících dálkových a významných
místních trasách, jakož i možností průchodu území v nově připravovaných, případně navrhovaných
úsecích. Takto jsou vytvořeny základy pasportizace cyklistických tras v území, včetně koncipování
tzv. databanky problémových míst. Součástí práce je rovněž zmapování lokalit, kde je nutné
doplnění infrastruktury, příp. je nutno řešit způsob odstavování jízdních kol ve vazbě na ostatní
druhy doprav, resp. v souvislosti s účelovostí cest (školy, úřady, zaměstnání apod.).
Pro další rozvoj cyklistické dopravy jako rovnoprávného druhu dopravy je třeba:
•posoudit současné řešení cyklistické dopravy v místě samém (město, obec), snažit se hledat
řešení pro pohyb cyklistů s ohledem na intenzitu dopravy, bezpečnost, prostorové a finanční
možnosti (ale: pro vyřešení problémového místa by neměly chybět finanční prostředky, cena
lidského život je nevyčíslitelná),
•porovnat zjištěnou situaci s územním plánem, posoudit dostupnost všech úřadů, škol, institucí
bezpečně na kole, s možností jeho „zaparkování“, zajímejme se o počty osob, které se za časový
údaj na kole přesunou v určitém prostoru,
•nesnažit se za každou cenu přesunout cyklisty do jiných ulic, je velmi málo pravděpodobné, že
toto řešení cyklisté příjmou, finanční prostředky je nutno investovat velmi uvážlivě (vypracovat
koncepci rozvoje cyklistické dopravy, cyklistickou strategii, dopravní studie, nechat tyto
dokumenty k projednání s veřejností a k posouzení odborníkům),
•posoudit pohyb cyklistů v zákazech, na chodnících, zjistit příčiny, řešit nabídkou alternativní
dopravní cesty, resp. posoudit zda-li je nutný zákaz, je-li třeba jej zachovat potom je nutná
kontrola dodržování tohoto zákazu ze strany Policie ČR.
Odpovědnost: odbor regionálního a ekonomického rozvoje
Spolupráce: CDV, KČT, SFDI
Termíny:
12/2006 a průběžná aktualizace

Opatření směřuje k podpoře a k rozšíření možností převozu kol formou pravidelné či nepravidelné
dopravy z měst a obcí do vzdálenějších lokalit, případně do turisticky atraktivních oblastí, které
jsou z hlediska fyzického či časového cyklistou problematicky dosažitelné. K tomuto účelu musí
být upraveny příslušné dopravní prostředky, zajištěn přepravní řád a zajištěna optimalizace s pěší
dopravou i ostatními druhy dopravy. Opatření navazuje na stávající aktivity společnosti CONEX
a.s.
Motivovat obce při budování cyklistických stezek v rámci základní dopravní obslužnosti obcí;
Odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
Spolupráce: CONEX a.s., MD
Termíny:
Průběžně
CÍL 1.3. Posílení výzkumu v dané oblasti
Úloha kraje v této oblasti se týká především zpracování průzkumů, analýz, studií k rozvoji
cyklistické dopravy na území kraje.
Realizace prostřednictvím opatření kraje:
1.3.1. zpracování průzkumů, analýz, studií k rozvoji cyklistické dopravy na území kraje.
Odpovědnost: odbor regionálního a ekonomického rozvoje, odbor dopravy a silničního
hospodářství
Spolupráce: ------Termíny:
Průběžně

1.1.4. Podpora programu BESIP8 zaměřeného na zvyšování bezpečnosti cyklistů

Opatření je zaměřeno na podporu nového projektu BESIP „Bezpečná obec“ a dále na akce, které
jsou zaměřené na výchovu, vzdělávání a osvětu pravidel chování dětí a mládeže. K prezentaci
problematiky je možno využívat zejména akce s větším soustředěním veřejnosti, např. Dny
bezpečnosti, Evropský týden mobility, Dny zdraví, Den Země, dětské akce, veletrhy cestovního
ruchu, autosalóny apod.
Odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
Spolupráce: MD, BESIP
Termíny:
Průběžně
CÍL 1.2. Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému
Navrhovaná koncepce cyklodopravy se zaměřuje, kromě vytipování vhodných lokalit pro vznik
cykloturistických center s návazností na železniční a autobusovou dopravu, také na definování
podmínek pro zabezpečení přepravy jízdních kol ve vozidlech veřejné hromadné dopravy, při
přípravě integrovaných dopravních systémů. Cílem je podporovat programy, které pomohou
propojit cyklistiku s veřejnou hromadnou dopravou, nejen v rámci volného času nebo turistiky, ale
i v oblasti denního dojíždění do práce a do škol.
Realizace prostřednictvím opatření kraje:
1.2.1. Podpora projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů veřejné dopravy
8

BESIP (Bezpečnost silničního provozu) – oddělení Ministerstva dopravy, které definuje řešení silniční bezpečnosti na celostátní úrovni,
koordinuje činnost subjektů státních i nestátních neziskových organizací, zabezpečuje zahraniční vztahy, podporuje aktivity na místní úrovni,
realizuje preventivní komunikační aktivity včetně kampaní a podílí se na zabezpečování dopravní výchovy dětí.
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Priorita 2. Rozvoj cykloturistiky v kraji
Rozvoj turistického ruchu je jedním ze předpokladů ekonomického rozvoje Moravskoslezského
kraje. Je třeba zaměřit pozornost na delší dobu pobytu návštěvníků na území našeho kraje a
především na stálé zlepšování dopravní dostupnosti z okolních regionů.
72. Cykloturistika může pro Moravskoslezský kraj znamenat nástroj, který napomůže využít
možnosti, který kraj má především ve svém přírodním a kulturním bohatství, ale také potenciál, který
je dán krásou zdejší krajiny. Moravskoslezský kraj by proto měl ve svých strategických dokumentech
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podporovat takové projekty, které povedou ke zlepšování kvality cyklotras v kraji a služeb
s cykloturistikou spojených.
Současně by podpora měla směřovat na rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch, který se skládá
především z:
• obnovy stávající technické infrastruktury, která slouží k rozvoji cestovního ruchu,
• výstavby a rozvoje další technické a turistické infrastruktury,
• zadání projektů a následné realizace regionálních i místních cyklostezek a cyklotras a
doprovodných služeb.
V rámci rozvoje cykloturistiky lze celkově říci, že nadřazený dopravní systém vhodně doplňují
dálkové cyklotrasy, které přes řešeným územím probíhají, tj. cyklistická trasa Jantarová stezka,
Slezská magistrála, obě s vazbami na cyklotrasy sousedících krajů a polské cyklotrasy. U obou těchto
tras je potřeba řešit tzv. problémová místa, převedení úseků mimo frekventované komunikace při
využití nově budovaných hrází, využití příp. rušených tratí nebo jejich úseků.
Jako součást dopravy je a bude provozována hustá síť pěších a cyklistických tras a okruhů, které jsou
vedeny přes zajímavá turistická místa, do míst rekreace a cestovního ruchu, s návazností na ostatní
druhy dopravy, tj. na záchytná a odstavná parkoviště silniční dopravy a na zastávky a stanice
železniční dopravy. Ideálním stavem je kombinace obou možností.
CÍL 2.1. Vytváření podmínek k podpoře cykloturistiky
Trh cykloturistiky přináší potřebnou alternativu a udržitelný rozvoj cestovního ruchu, který
umožňuje člověku nové poznávání a zvyšuje kvalitu jeho života. Cykloturistika je druhem
cestovního ruchu, který má potenciál obohatit turistické zážitky návštěvníků, nezatěžovat životní
prostředí a přinášet užitek zúčastněným obcím.
Realizace prostřednictvím opatření kraje:
2.1.1. Podpora prezentace, propagace a informačních technologií v oblasti cykloturistiky.

Opatření směřuje k podpoře a zajištění informovanosti veřejnosti o existující nabídce v oblasti
cyklistické dopravy, k podpoře vydávání cyklistických a cykloturistických map, příruček, průvodců
apod., k podpoře tvorby a distribuce prezentačních materiálů o možnostech cykloturistiky v kraji
prostřednictvím moderních informačních technologií (video, CD, DVD, internet). V této
souvislosti směřují doporučení ke spolupráci s Agenturou CzechTourism, která prezentuje
cykloturistiku v tiskovinách pojednávajících o relaxační dovolené a pobytu v přírodě.
CzechTourism také podporuje krajské a regionální instituce při vydávání propagačních materiálů
zaměřených na cykloturistiku a organizuje tiskové konference se zaměřením na propagaci
turistických regionů.
Odpovědnost: odbor regionálního a ekonomického rozvoje
Spolupráce: Česká centrála cestovního ruchu, KČT, MD, obce
Termíny:
Průběžně
2.1.2. Spolupráce na programu Greenways

Jedním z programů, který je podporována ze strany CzechTourism je i program Greenway - Zelené
stezky, řízený Nadací Partnerství. Jedná se o trasy, které vedou podél řek, kanálů nebo starých
železničních tratí, případně využívají historických poutních nebo obchodních cest. Jejich veřejný
užitek spočívá ve zlepšení životního prostředí, ochraně přírodních prvků ve městěch i v krajině,
péči o kulturní dědictví, posílení spolupráce a zájmu lidí o věci veřejné, ale také zvýšení
bezpečnosti chodců a cyklistů a v podpoře aktivního, zdravého životního stylu. V přípradě MS
kraje jde zejména o Greenways Krakov – Morava – Vídeň.
Odpovědnost: odbor regionálního a ekonomického rozvoje
Spolupráce: Nadace Partnerství, Česká centrála cestovního ruchu
Termíny:
Průběžně
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2.1.3. Zajištění kvalitního projektování a údržby informativního značení cyklotras

Velmi nutné je dořešení údržby cyklistického dopravního a cykloturistického značení včetně
zajištění finančních prostředků na tuto údržbu. Je proto navrženo, že budeu cyklotras značených
dopravními značkami pro cyklisty:
•údržbu značení cyklotras na silnicích ve správě Krajských správ silnic budou zajišťovat tyto
správy samy a tím by také hradily náklady s tím spojené. Náklady na údržbu stávajícího
cykloturistického značení v kraji dosahují ročně částku cca 500 tis. Kč. V současnosti však
například Správa silnic Moravskoslezského kraje nemá předané dopravní cyklistické značení do
své správy, tedy neví vlastně o co se má starat. Od stávajícího značení není předána dokumentace.
Pouhé návrhy na údržbu značení ze strany KČT jsou nedostačující a většinou v rozporu z platnou
legislativou,
•údržbu značení cyklotras na území měst a obcí budou zajišťovat sama tato města a obce
prostřednictvím svých tomu zřizovaných organizací, např. TS a také by hradila náklady s tím
spojené,
•údržbu značení cyklotras mimo silnice ve správě Krajských správ silnic a mimo území měst by
zajišťoval případně Klub českých turistů, na základě odborně zpracovaných návrhů dopravního
značení v souladu se stávající legislativou (schvalovací proces dle příslušné vyhlášky),
prostřednictvím svých vyškolených značkařů a náklady s tím spojené by dostával od příslušného
krajského úřadu.
•POZN.: Je na zvážení, zda-li má význam značit další stávající komunikace II. a III. třídy
dopravním cyklistickým značením při uváděných nákladech a zda-li vůbec značit další cyklotrasy,
pokud není zajištěna údržba tohoto značení.
U cyklotras značených pásovými značkami pro cyklisty:
• údržbu značení cyklotras bude zajišťovat Klub českých turistů prostřednictvím svých
vyškolených značkařů a náklady s tím spojené by byly hrazeny z rozpočtu MMR ČR.
Odpovědnost: odbor regionálního a ekonomického rozvoje, odbor dopravy a silničního
hospodářství (Správa silnic Moravskoslezského kraje)
Spolupráce: KČT, CDV
Termíny:
Průběžně
CÍL 2.2. Využití cykloturistiky pro obnovu venkova
Rozšíření cyklistické nabídky o zpřístupnění zajímavých oblastí v návaznosti na existující
propojení turistických lokalit pomáhá také místům v méně rozvinutých a turisticky zatím
nedoceněných oblastech. Podpora cyklistiky zajišťuje pracovní místa při rozvoji infrastruktury v
různých oblastech služeb, a tím vytváří podporu malého a středního podnikání.
Realizace prostřednictvím opatření:
2.2.1. Podpora realizace produktů a služeb (turistický balíček služeb).

Opatření především navazuje na zpracovanou celkovou koncepci propagace cestovního ruchu
v území jejímž cílem je prezentace turistických lokalit a cyklistických příležitostí.
Odpovědnost: odbor regionálního a ekonomického rozvoje
Spolupráce: KČT, Česká centrála cestovního ruchu
Termíny:
Průběžně
2.2.2. Podpora realizace doprovodné cyklistické infrastruktury a zařízení

Opatření směřuje jednak k podpoře tvorby a instalování informačních a naučných tabulí
s detailními popisy atraktivit v území při zajištění jejich vzájemného souladu zejména z hlediska
použité grafiky a názvosloví, a jednak k podpoře výroby a instalace doprovodné infrastruktury ve
významných turistických oblastech a na dálkových, významných regionálních a významných

Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje

místních cyklotrasách. Opatření směřuje rovněž k zajištění doplňkových služeb pro cyklisty
(půjčovny a úschovny kol, servisní služby) a k podpoře produktů umožňujících zkvalitnění
nabídky ubytování, stravování a hygienického zázemí.
Odpovědnost: odbor regionálního a ekonomického rozvoje
Spolupráce: KČT
Termíny:
Průběžně
2.2.3. Podpora propagačních akcí a kampaní

Opatření je zaměřeno na oživení venkovského prostoru prostřednictvím cykloturistiky. Jedná se o
podporu akcí zaměřených na propagaci cestovního ruchu v území. Cílem projektu je upozornit
turisty na široké možnosti trávení volného času v kraji a zároveň přesvědčit podnikatele i zástupce
státní správy o ekonomickém významu cestovního ruchu.
Odpovědnost: odbor regionálního a ekonomického rozvoje
Spolupráce: Česká centrála cestovního ruchu, KČT, obce
Termíny:
Průběžně
CÍL 2.3. Příprava čerpání finančních prostředků z Evropské unie
Rozhodujícím cílem je aktivní využití každé příležitosti k získání různých finančních zdrojů, a to
jak v podobě programů EU, tak finanční podpory státu poskytované prostřednictvím kraje,
jednotlivých ministerstev, rozpočtů obcí a měst i podnikatelské sféry. Je nezbytné uvést, že téměř
všechny dotace a příspěvky předpokládají součinnost a podílnictví žadatele. Jde o tzv. vstřícné
financování, které je nezbytnou podmínkou obdržení dotace a zároveň je dalším z evropských
dotačních principů. Cílem je také posílení lidských zdrojů v oblasti přípravy projektů a jejich
implementace.
Realizace prostřednictvím opatření kraje:
2.3.1. Čerpání finančních prostředků z Evropské unie na budování cyklistických stezek

Jedná se zejména o dostatečné zajištění projektové připravenosti kraje v oblasti realizace produktů
cyklistické dopravy. Nicméně prvním krokem pro zlepšení stavu, zejména dálkových, ale i
regionálních cyklotras je třeba zpracovat podrobnou vyhodnocovací studii, která přesně zjistí a
popíše stávající stav a navrhne konkrétní úseky a místa k rekonstrukci, posoudí navržená přeložení
na bezpečnější úseky, příp. navrhne jiné vhodné úpravy a doplnění tak, aby cyklotrasy splňovaly
nejen podmínky pro bezpečnou cyklistickou dopravu, ale aby svým trasováním a vybavením
přilákaly další rekreační cyklisty. Toto a vytváření dalších atraktivit (př. odpočinková místa se
zdrojem vody, nejlépe pitné) a služeb potom bude předpokladem pro další rozvoj turistického
ruchu v regionu.
Odpovědnost: odbor regionálního a ekonomického rozvoje
Spolupráce: obce
Termíny:
Průběžně

CÍL 3.1. Rozvoj cyklistiky v území
Koncepce rozvoje cyklodopravy navazuje na Generel dopravy Moravskoslezského kraje jako na
základní rozvojový dokument v oblasti dopravního plánování. Cílem územního a dopravního
plánování v kraji musí být systematická podpora naplňování závěrů těchto dokumentů a jejich
rozpracovávání v obcích i městech. Výsledkem bude koncepční podpora řešení dopravy přátelské k
životnímu prostředí, tedy cyklodopravy a pěších. Zásadní součástí je budování cyklistických
komunikací, vytváření husté navazující sítě a podpora zón pro pěší a cyklisty ve městech, které
přispějí k celkové bezpečnosti občanů. Při jakýchkoliv stavebních záměrech a projektech je
potřebné hledat možnost realizace cyklostezek a doprovodné infrastruktury. Využívat veškerých
pozemních prací, kde budou prováděny rovněž úpravy povrchů, například při výstavbě technické
infrastruktury, při výstavbě obytných domů, administrativních budov, sídlištních komplexů,
průmyslových zón, podniků, při opravách komunikací, při výstavbě mostů, železničních koridorů
obchodních center apod..
Realizace prostřednictvím opatření:
3.1.1 Využití pozice investora a dotčeného orgánu u všech stupňů přípravy staveb

Opatření směřuje k vytvoření podmínek pro koncepční řešení rozvoje cyklistické dopravy v rámci
nových dopravních staveb financovaných krajem, při rekonstrukcích komunikací a ostatních
staveb. Vydání územního rozhodnutí každé stavby (nejen dopravní), by mělo být posouzeno
s dopadem na dopravu a to i cyklistickou, zvýšení bezpečnosti pohybu cyklistů na cyklotrasách,
vytipovávat nebezpečná místa pro pohyb cyklistů, podkladem bude sčítání dopravy, a to i
cyklistické, sčítání dopravy, které provádělo naposledy v roce 2000 ŘSD, zda je cyklistický provoz
hodnocen stupněm intenzity, 3-silná (nad 50 cyklistů za hodinu), 2-střední (6-50 cyklistů za hod),
1-slabá (do 5 cyklistů za hod), 0-žádná (0 cyklistů za hod). Dalším podkladem pro řešení
„problémových míst“ bude nehodovost cyklistů, přednostně řešit místa s opakovanými střety
cyklistů s automobily. Je také potřebné při řešení problematiky železničních přejezdů zjistit stav na
stávajících cyklostezkách a na značených cyklotrasách, nově povolit vedení cyklostezky, příp.
cyklotrasy.
Odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, Správa silnic Moravskoslezského kraje,
Spolupráce: Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí a zemědělství,
Policie ČR, dopravní inspektoráty, odbor investic, obce
Termíny:
Průběžně
3.1.2. Podpora využitelnosti drážních těles po rušených železničních tratích

2.3.2. Integrace probíhajících aktivit různých organizací na místní, regionální a státní úrovni

Jedná se především o vytvoření dohody o tzv. ”Synergickém efektu 2006”, tj. maximální využívání
státních fondů a krajských a městských rozpočtů pro daný rok k podpoře cyklistické dopravy.
Cílem synergického efektu je vyjádřit společnou ochotu a vůli naplnit tento záměr nejenom slovy,
ale i konkrétními aktivitami spojenými s výstavbou cyklistických stezek.
Odpovědnost: odbor regionálního a ekonomického rozvoje
Spolupráce: MD, obce
Termíny:
12/2005
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V souvislosti s železnicemi se nabízí možnost využívat opuštěná drážní tělesa (a to jednak
modernizací koridorů, ale i již roky opuštěné a nevyužívané trasy d důvodu neefektivnosti) a
zbudovat zde cyklostezky. Tyto regionální a místní tratě propojovaly obce a městečka více méně
nejkratší a nejlépe sjízdnou cestou, bez výrazných převýšení. Zde je proto předpoklad využívání
těchto stezek nejen cykloturisty, ale i cyklisty dopravující se do zaměstnání, škol. Toto je vhodné
využít především na Ostravsku, kde je více těchto zrušených tratí. Proto by bylo nanejvýš vhodné,
před případným zrušením trati, posoudit možnost jejího využití pro cyklistiku, resp. toto řešit i
legislativně jako využití ve veřejném zájmu.
Jako řešení se nabízí prověřit vedení cyklostezky z Ostravice přes Staré Hamry do Bílé zčásti po
původním tělese železnice. Stávající cyklistická doprava i značená cyklotrasa je vedena v úseku
Staré Hamry - Bílá po silnici I/56.
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Odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, obce
Spolupráce: obce
Termíny:
Průběžně

-

při řešení problematiky železničních přejezdů zjistit stav na stávajících cyklostezkách a na
značených cyklotrasách, nově povolit vedení cyklostezky, příp. cyklotrasy jen na přejezdech se
světelnou signalizací,

CÍL 3.2. Aktivní účast kraje na úpravách legislativy.
Cílem je aktivní účast kraje při novelizaci základních i relevantních předpisů vedoucí k podpoře
cyklistické dopravy. Jedná se především o aplikaci praktických poznatků do podoby zákonných
úprav zaměřených na podporu a budování cyklistických stezek a na odstranění bariér společného
užívání ve spolupráci s ostatními resorty.

-

4.2.2 Cykloturistiky
-

Realizace prostřednictvím opatření:
3.2.1. Aktivní účast při přípravě legislativního rámce ve vztahu k jednotnému výkladu
v souvislosti s bezpečností cyklistů.
K uvedeným zákonům a vyhláškám (v kapitole 2.4.1 Stav cyklistické dopravy, zákony) jsou
vypracovány dopravními specialisty z UDI Praha, Správy veřejného statku Plzně, Brněnských
komunikací a DHV Ostrava následující připomínky a náměty k legislativním změnám (částečně
převzato ze semináře v Srní 2003 a doplněno). Tyto změny, které jsou dále uvedeny, by měly být ze
strany krajského úřadu podporovány:
Není řešen vztah cyklisty a motorového vozidla na přejezdu pro cyklisty, zde je třeba převzít
legislativu sousedních zemí s předností cyklisty.
Úprava na pouze dvě barvy ampulí SSZ pro cyklisty, př. v Rakousku bylo zrušeno žluté světlo a
nahradili jej nápisem „Bitte warten“ (prosím čekejte), který bliká při rozsvíceném červeném světle
po stlačení obslužného tlačítka cyklistou, který chce přejít (přejet) silniční komunikaci, a to až do
doby rozsvícení zeleného světla.
Není řešena přednost při odbočování vozidla na místo ležící mimo komunikaci, pokud dochází při
odbočování k přejíždění stezky, obdobné, jako první případ.
Doplnit § 45 o ustanovení týkající se uliční vybavenosti v dopravně zklidněných komunikacích,
která bývá v současné době často chápána jako překážka silničního provozu, zejména ze strany
složek, které komunikaci udržují. Je snaha převádět zklidňovací ostrůvky k údržbě obcím.
Odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
Spolupráce: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje, DI PČR
Termíny:
12/2006

řešit pasportizaci cyklostezek, cyklopruhů a cyklopásů (ve spolupráci s CDV),

koordinace všech staveb s finanční účastí kraje s místními stavbami (rekonstrukcemi) na úpravu
cykloturistických tras a při budování nových cyklostezek, po kterých povedou značené
cykloturistické trasy,

-

řešit pasportizaci značených cyklotras včetně silničního cykloturistického značení (ve spolupráci
s CDV,

-

vyhodnotit fungování přepravy kol ve vlacích a v cyklobusech na území kraje, spolu s dopravci
navrhnout další fungování těchto služeb,

-

koordinovat a podporovat (i finančně) rozvoj nových značených cyklotras na území kraje, s
prioritou mezinárodních, dálkových a nadregionálních tras. Vyžadovat značení těchto tras
v souladu s platnou legislativou,

-

podporovat doplnění vybavenosti cykloturistických tras, zejména dálkových (mezinárodních) a
nadregionálních tras o odpočinková místa s pitnou nebo užitkovou vodou,

-

koordinovat propagace sítě a jednotlivých cyklotras (zejména dálkových, mezinárodních a
nadregionálních tras).

4.3 Náklady realizace rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky
4.2 Souhrnné plány podpory rozvoje cyklistické a cykloturistické dopravy

Tabulka: Náklady na vybudování cyklistických stezek
Vybrané stavby pro cyklistickou dopravu

4.2.1 Cyklistické dopravy

Cykloturistické dopravní značení v délce 1 km

-

na základě zjištěných intenzit cyklistického provozu ve městě, posouzení nehodovosti cyklistů a

Nová cyklostezka v délce 1 km

zpracované koncepce rozvoje cyklistické dopravy budovat a upravovat komunikace pro potřeby

Rekonstrukce místní komunikace, š = 4 m, l = 1 km

650 000,-

cyklistické dopravy,

Rekonstrukce polní a lesní cesty, š = 4 m, l = 1 km

350 000,-

-

Mostní ocelový objekt pro pěší a cyklisty, délka 10 m

přednostně řešit problémová místa s opakovanými střety cyklistů s automobily,

Náklady (Kč)
4 000,2 800 000,-

1 200 000,-

Pozn.: Uvedené návrhy jsou informativní, vychází ze stávající výstavby
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Priorita 3. ERDF – Výstavba a rozvoj dopravních sítí regionálního významu
3.5. Rozvoj cyklistických stezek

4.4 Ekonomická a finanční analýza
4.4.1 Finanční zdroje
Místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský na konferenci o Národní strategii
rozvoje cyklistické dopravy ČR, která se uskutečnila v Hluboké nad Vltavou informoval o tom, že
v rozpočtu SFDI je připraveno pro rok 2006 na cyklostezky 100 milionů Kč. Zároveň slíbil, že
pokud budou připraveny kvalitní projekty, může se tato částka ještě zvýšit. Ministr Šimonovský
vyzval touto cestou obce a kraje, aby se připojily k podpoře cyklistiky. Myšlenku na konferenci v
Hluboké podpořil rovněž ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Od roku 2007 bude podle
Šimonovského navíc možné žádat o dotace na budování cyklostezek ze Strukturálních fondů EU, a
to řádově v desítkách miliónů korun.
SFDI - I přes nedostatek finančních prostředků na řešení obtížné situace dopravní infrastruktury
v naší zemi si stát uvědomuje, jak důležité jsou projekty, které řeší bezpečnost cyklistů. Finanční
podpora probíhá prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI - www.sfdi.cz).
Poprvé přispěl na výstavbu cyklostezek v roce 2001 a to ve výši pouhých 12,0 mil. Kč, kdy
podpořil 5 projektů. Od té doby se situace značně změnila. Každým rokem se podpora zvyšuje a
v roce 2005 dosáhla více než 100,0 mil. Kč a bylo podpořeno 32 projektů. Od roku 2006 se pak
očekává rozšíření finanční pomoci. Kromě standardních dotací na lokální projekty zvyšujících
bezpečnost cyklistů, bude možné požádat i na finanční spoluúčast na rozsáhlé integrované projekty
mezinárodních, dálkových a regionálních cyklotras ČR, které budou financovány ze Strukturálních
fondů EU.

4.4.2 Vyhlídky vícezdrojového financování
Do roku 2001 byly hlavní zdroje financování cyklistických tras a stezek obecní rozpočty, Program
obnovy venkova MMR a předvstupní program EU, hlavně PHARE. Od roku 2001 přibyly
prostředky SFDI a krajských rozpočtů. Od roku 2004 se otevřela možnost financování ze SROP a
některých iniciativ EU, především INTEREG či LEADER.
V následujícím období lze očekávat určité trendy ve financování cyklistické infrastruktury:
- investiční prostředky budou směřovány do staveb uvnitř intravilánů obcí a městských aglomerací,
zejména z důvodů bezpečnosti provozu cyklistů a aut. Ze stejného důvodu se počítá s výstavbou
cyklostezek v extravilánu s cílem zajistit základní dopravní obslužnost mezi obcemi
prostřednictvím cyklistické dopravy. Zdrojem budou obecní rozpočty a SFDI;
- očekávají se větší projekty cyklistických stezek na úrovni jednotlivých krajů, řádově ve 100
milionech Kč, kryté rozpočty měst, krajů, ERDF (část Infrastruktura) a z dalších dotačních
programů EU. Záměrem je také nově spolufinancovat dané projekty z prostředků SFDI. Tyto
projekty vycházejí především z plánů rozvoje krajů a je nutno zajistit propojenost na celonárodní
úrovni;
- v plánovacím období EU 2007-13 lze očekávat dostupné zdroje jak na dopravní infrastrukturu,
tak na investiční i neinvestiční projekty rozvoje turistiky.

4.4.3 Příprava podmínek pro podávání integrovaných cykloprojektů na Strukturální fondy
EU pro období 2007-2013
V současné době je možno vycházet z pracovního dokumentu MD ze dne 6.5.2005, který má název
„Návrh priorit podpory EU v sektoru dopravy ČR pro programovací období 2007-2013“. V tomto
materiálu se pak objevuje podpora cyklistické dopravy a to následujícím způsobem:
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Citace nařízení: nařízení rady o zřízení ERDF, čl.3 a 5 - poskytuje se podpora v oblasti
financování infrastruktury v souvislosti se strategií dostupnosti dopravních služeb posilováním
sekundárních sítí, zlepšováním spojení k regionálním železničním uzlům a podpora čisté dopravy
Stručný popis opatření: usnesením vlády č. 678/2004 byla schválena Národní strategie rozvoje
cyklistické dopravy České republiky. Stát v této fázi nabízí finanční pomoc, metodickou a
odbornou spolupráci při budování cyklistické infrastruktury a vytvoření legislativního zázemí pro
podporu cyklistické dopravy. Strategie nabízí koordinaci činnosti ministerstev, krajů, obcí a dalších
subjektů tak, aby se co nejrychleji rozvíjela kvalitní bezpečná síť cyklistické infrastruktury a
zároveň i povědomí veřejnosti o cyklistice jako alternativní formě dopravy. Cyklistická doprava je
doplněk k čisté veřejné dopravě, posiluje sekundární spojení k regionálním železničním uzlům
nebo kombinovaným dopravním platformám (IDS včetně B+R), integrované městské strategie a
také v rámci rekreační dopravy podporuje cestovní ruch.
Projekty nad 50 mil. Euro: nejsou předpokládány
Příjemce: vlastníci/správci cyklistických stezek (kraje, obce)
Zdroj českých veřejných prostředků: SFDI, kraje, obce
Existence podobného dotačního titulu v ČR: SFDI poskytuje dle zákona č. 104/2000 Sb. příspěvky
do výše maximálně 60 % na výstavbu a údržbu cyklistických stezek
Teoretická absorpční kapacita /potřeba/: 3 000 mil. Kč
Skutečná absorpční kapacita /podle českých prostředků, které budou k dispozici/: 2 482 mil. Kč
Citace nařízení ERDF ve vztahu k dalším aspektům podpory cyklistiky: cestovnímu ruchu,
životnímu prostředí a zdravotnictví,
Článek 4)
• podbod 5. - cestovní ruch, včetně propagace přírodního a kulturního bohatství jako potenciálu
pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu, ochrany a obnovy kulturního dědictví podporujícího
hospodářský rozvoj, pomoci pro zlepšení nabídky turistických služeb prostřednictvím nových
služeb s vyšší přidanou hodnotou;
• podbod 9. zdravotnictví, včetně investic do rozvoje a zlepšování poskytování zdravotnických
služeb, které přispívají k regionálnímu rozvoji a kvalitě života v regionech;
Článek 5)
• podbod 2. - životní prostředí a prevence rizik, zejména: c) podpora čisté veřejné dopravy;

4.4.4 Dostupnost a účelnost využívání
73. Dostupnost jednotlivých strukturálních fondů je dána přístupností k informacím o jednotlivých
fondech, jejich účelu, splněním podmínek jednotlivých fondů. Na krajském úřadě je vhodné,
pokud tomu již tak není, zřídit informační středisko pro zájemce o čerpání finančních prostředků
z jednotlivých fondů (města, obce, regiony, mikroregiony, ostatní).
74. Pro jejich využití je třeba respektovat podmínky přidělení finančních prostředků, tj. většinou
respektováním schválené projektové dokumentace. Zde musí být jednoznačně uvedeno, jak bude
užití finančních prostředků účelně provedeno.

4.4.5 Přímé a nepřímé účinky
Tabulka: SWOT analýza cyklistické dopravy ve vztahu k silniční dopravě
Silné stránky
Příležitosti
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•
•
•

•
•

•
•
•

•

Zvýšení bezpečnosti, snížení počtu
smrtelných a těžkých úrazů
Ulehčení silniční dopravě, kterou dosud
využívají cyklisté (možnost větší
rychlosti…)
Neporovnatelně nižší náklady na
pořízení a provoz dopravních
prostředků pro uživatele cyklistických
stezek oproti silniční dopravě
Parkovací dostupnost oproti silniční
dopravě
Téměř nulová zátěž životního prostředí
oproti silniční dopravě
Slabé stránky
Náklady na budování cyklostezek ve
výši cca 2,8 mil.Kč/km
Klimatické podmínky naší republiky
pro cyklistickou dopravu
Nedostatečné zajištění zabezpečení
úschovy kol
(nádraží,úřady,pracoviště,obchody
apod.)
Delší příprava do zaměstnání a škol
apod. a následné ne vždy vyhovující
společenské podmínky na pracovištích
(sprchy, převlékárny..)

•
•
•
•
•

•
•
•

Větší dostupnost lidí do zaměstnání,
širší využití pracovních
příležitostí(zejména z vesnic)
Rozvoj cykloturistiky, a cestovního
ruchu
Prevence proti civilizačním chorobám
Možnost využití prostředků z fondů EU
pro vybudování cyklistických stezek
Menší opotřebení silnic, nižší náklady
na
údržbu silnic přesunutím části lidí
využívajících automobilovou dopravu
na cyklistickou dopravu
Rychlá realizace dané investice

hlediska tak i z hlediska ekonomického. Ekonomické ztráty z dopravních nehod jsou vyčísleny
v následující tabulce.

Hrozby
Nedostatečné finanční prostředky pro
vybudování nových cyklistických
stezek
Problémy s výkupem pozemků pro
stavbu nových cyklistických stezek

Tabulka: Počty nehod v MSK v roce 2004
Okres
Usmrceno
Bruntál
1
Frýdek - Místek
2
Karviná
1
Nový Jičín
1
Opava
3
Ostrava
1
Celkem
9

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
* odborný odhad (pojistné plnění za lehčí úrazy (zlomená noha apod.)

78. Policí České republiky, Správy Severomoravského kraje, Odborem dopravní policie byly
poskytnuty informace o počtu nehod cyklistů v Moravskoslezském kraji, mj. i v roce 2004. Na
základě těchto údajů byly vypočteny ekonomické ztráty Počty nehod dle zranění jsou uvedeny
v následující tabulce.
Těžce zraněno
5
18
3
6
5
3
40

Tabulka: Ekonomické ztráty v tis. Kč
Okres
Usmrceno
Těžce zraněno

4.5 Analýza rizik, problémové a limitující faktory
4.5.1 Posouzení potřeby investic
75. V současnosti je v České republice asi 500 km cyklistických stezek. Pro srovnání, např.
Maďarsko uvádí, že na jeho území je k dnešnímu dni vybudováno asi 6000 km cyklistických
stezek (údaje z Národní konference o cyklistické dopravě v Hluboké nad Vltavou, září 2005).
V porovnání se zeměmi na západ od nás vychází tato čísla ještě hůře. Také informace
v nehodovosti na pozemních komunikacích za poslední roky dopadají pro Českou republiku velmi
špatně a bohužel Moravskoslezský kraj v žebříčku krajů obsazuje poslední místa.
76. Z těchto a z ostatních důvodů (výše uvedených) je zřejmé, že potřeba investic do cyklistické
infrastruktury je na místě.

4.5.2 Posouzení bezpečnosti
77. Vybudováním nových cyklistických stezek dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti cyklistů
jako účastníků silničního provozu. Tato skutečnost je nezanedbatelná jak z celospolečenského
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Tabulka: Ekonomické ztráty z dopravních nehod
Druh zranění
Ekonomické náklady v tis. Kč
Smrtelné zranění
9 606 tis. Kč
Těžké zranění
983 tis. Kč
Lehké zranění
50 tis. Kč*
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Bruntál
Frýdek Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Celkem

Lehce zraněno
29
53
48
57
56
43
286

Lehce zraněno

9 606

4 915

1 450

Celkem
(v tis. Kč)
15 971

19 212

17 694

2 650

39 556

9 606
9 606
28 818
9 606
86 454

2 949
5 898
4 915
2 949
39 320

2 400
2 850
2 800
2 150
14 300

14 955
18 354
36 533
14 705
140 074

Z následující tabulky vyplývá, že ekonomické ztráty z dopravních
v Moravskoslezském kraji v roce 2004 činily celkem cca 140 mil. Kč.

nehod

cyklistů

4.5.3 Posouzení ekonomické reálnosti
Reálnost výstavby nových cyklistických stezek v Moravskoslezském kraji bude předvedena na
příkladu Cyklistické stezky č. 55“Slezská Magistrála“ Krnov-Úvalno-Brumovice-HolasoviceOpava-Velké Hoštice, u které jsou již známy předpokládané investiční náklady.
Byla již zpracována studie proveditelnosti a projektová dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení, které byly spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie a Moravskoslezského kraje.
Základní údaje:
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Délka trasy:
Odhadované investiční náklady
Předpokládaný počet cyklistů využívajících stezku:

33 km
64 mil. Kč (bez výkupu pozemků)
14 390 *

*Tento předpoklad vychází z předpokladu využití 5% počtu obyvatel okresu Opava a Bruntál.
Lze předpokládat, že nově budovaná cyklostezka bude využívaná pro účely:
• dojíždění do zaměstnání cca 6-8 měsíců v roce tj. cca 168 dní v roce
• dojíždění do škol cca 5 měsíců tj. 105 dnů v roce,
• využití pro cykloturistiku 7 měsíců o víkendech tj. 70 dnů v roce,
Typ využití
cyklostezky

Zaměstnání
Škola
Cykloturistik
a
Celkem

Využití
měsíců
v roce

Využití
dnů v
roce

Počet
obyvatel
v%

Počet
obyvatel

Využití
osobodnů
v roce
(v tis.)

8
5
7

168
105
70

55%
25%
20%

7 915
3 597
2 878

1 329
377
201

Předpokl
.
využití
stezky v
km
10
6
33

-

-

100%

14 390

1 907

-

Počet
oskm/rok
(v tis.)

22 185

13 290
2 262
6 633

Úspory vzniklé vybudování cyklistické stezky lze spatřit zejména v těchto položkách:
• náklady u přepravy autem cca 5 - 7 Kč/km, u vytíženosti 2 osobami cca 3 Kč/km
• úspory z externalit (zejména ŽP) cca 2,7 Kč/oskm
• úspory opotřebení silnice (roční náklady na údržbu silnice cca 654 000 Kč/km),
převedením části účastníků sil. provozu na cyklostezku dojde k menšímu zatížení silnice a
u silnice I. třídy také ke splnění požadavku, že se cyklisté nebudou pohybovat na této
silnici, předpokládaná úspora ve výši 1 % ročních nákladů
• úspora z bezpečnosti (podstatně nižší ekonomické ztráty)
Ekonomické posouzení dané investice
Investiční
náklady (v
tis. Kč)
- 64 000,-

Úspora
z přepravy autem
(v tis. Kč)
66 655,-

Úspora
z externalit ŽP
( v tis. Kč)
59 899

Úspory
z opotřebení
silnice (v tis. Kč)
215

Úspory z
bezpečnosti
52 504

79. Na základě údajů, plynoucích z tohoto příkladu, lze konstatovat, že investice do
cyklistických stezek v Moravskoslezském regionu je z hlediska ekonomického posouzení
výhodnou investicí, nehledě na celospolečenský přínos zejména ochrana životního prostředí a
bezpečnost a rozvoj kraje s vysokou nezaměstnaností.

4.5.5 Posouzení potencionálních střetů s jinými druhy dopravy
V rámci zvýšení bezpečnosti v rámci cyklistické dopravy je třeba se soustředit na oddělení
cyklistické dopravy mimo silnice I. třídy a mimo značně frekventované silnice II. třídy (výjezdy
z měst). Toto je třeba řešit souběžnými cyklostezkami, resp. využitím (úpravou) vhodných
souběžných komunikací, polních a lesních cest, které nebudou využívány pro běžnou silniční
dopravu. Je třeba mít na paměti, že vedení cyklistické dopravy se „zajížďkami“ nebudou cyklisté
využívat, zvláště pro denní dojíždění.
V rámci střetů se silniční dopravou je třeba se soustředit na její bezpečné křížení (značením se
stavebními úpravami, nadjezdy, podjezdy, zabezpečení cyklopřejezdů se světelnou signalizací), vše
nutno řešit v souběhu s legislativními změnami (silniční vyhláška).
V rámci cykloturistiky je třeba vyhodnotit vedení značených cyklotras na silnicích II. a III. třídy.
Tam,.kde je dosahováno vyšších intenzit silniční nebo cyklistické dopravy je třeba řešit podmíněné
vedení trasy, s výhledem jejího přeložení na klidnější komunikace, účelové cesty, polní a lesní cesty
s návrhem na provedení stavebních úprav.
Jako poslední je třeba řešit bezpečnou přepravu kol na lanovkách, př. Třinec – Javorový. Současný
způsob přepravy neodpovídá bezpečné přepravě. Způsob zachycení kola a jeho držení
přepravovanou osobou je třeba dopracovat.

4.6 Databáze cyklistické infrastruktury, dopravy a produktů
V současnosti je k dispozici pro Krajský úřad MSK databáze značených cykloturistických tras, které
jsou vyznačeny v systému KČT, která byla aktualizována v rámci této koncepce. Pro potřeby údržby
chybí pasportizace silničního cykloturistického značení.
Není zpracován seznam cyklostezek, tuto práci v současnosti pro dálkové trasy řeší firma CDV. Pro
potřeby kraje je vhodné toto doplnit i trasy ostatních kategorií.
Nově se rozbíhá certifikace ubytovacích zařízení s logem „cyklisté vítání“ (databáze ubytování nejen
pro cyklisty). Nositelem této akce je hnutí Partnerství.

5 ZÁVĚR, VYHODNOCENÍ

4.5.4 Posouzení kooperace s jinými druhy dopravy
V současnosti je vhodné vyhodnotit (v rámci nové funkce krajského koordinátora) poskytování
přepravy kol řešit ve spolupráci s dopravci.
V rámci železnice se nově nabízí se rozšířit tuto službu především na trati č. 276, aspoň v sezóně od
1.7. do 31.8. podobně jako na trati č. 315. Rovněž k řešení budou vhodné víkendy na tratích č. 317 a
č. 318.
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U autobusové přepravy by bylo vhodné se soustředit na obsluhu těch úseků, které nejsou řešeny
železniční dopravou. (např. v současnosti je souběh obou přeprav v úseku Ostrava – Ostravice) .
Pro potřeby individuální přepravy osobními auty chybí v současnosti parkoviště v cykloturisticky
zajímavých lokalitách (př. Ostravice, Bílá, Jablunkov, Mosty u Jablunkova, aj.).
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Rozvoj cyklistické dopravy naplňuje závěry Charty o dopravě, životním prostředí a zdraví,
které přijala vláda ČR, usnesením č. 706 ze dne 12. července 2000. Kapitola IV. B tohoto
dokumentu "Podpora druhů dopravy a územního plánování, které mají nejpříznivější
důsledky pro zdraví" dává tomto rozvoji jednoznačně "zelenou".
Důsledkem vložených investic do této oblasti je m.j. nepřímé omezení motorizované dopravy,
zvýšení bezpečnosti cyklistů, snižování škodlivých emisí, omezení hluku z motorizované
dopravy, snížení srdečních a cévních chorob a také podpora cestovního ruchu v kraji.

Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje
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