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Poskytnutí informací na základě žádosti o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 16. 3. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte 
o poskytnutí následujících informací: 

1. Poskytnutí strategických dokumentů v oblasti cyklodopravy/mikromobility – koncepce rozvoje sítě 
cyklistických tras apod. 

2. Pokud tyto neexistují, pak informaci o tom, jestli jsou nějaké připravovány. 
3. Informaci o připravených projektech cyklistických stezek nebo jiných projektů mikromobility, které je 

potenciálně možné podpořit např. z Fondu Obnovy, JTF apod. 

Na základě Vaší žádosti si Vám dovoluji zaslat informace k jednotlivým bodům: 

Ad 1. a 2. Zasíláme odkaz na strategický dokument Moravskoslezského kraje Koncepce cyklistické dopravy 
na území Moravskoslezského kraje. Jedná se o materiál obecný, systémově popisný. V podrobnosti 
nedosahuje na jednotlivé cyklistické trasy a celkový referenční význam této práce odpovídá době vzniku. 

Internetový odkaz: https://wtd.msk.cz/assets/doprava/cyklo_uplna_textova_zprava.pdf  

Moravskoslezský kraj v reakci na období, ve kterém byla koncepce zpracována a v návaznosti na v ní uvedené 
informace, vyvolal v roce 2018 několik jednání a provedl několik průzkumů. Jejich cílem bylo získat dostatečné 
množství informací, které budou podkladem pro další rozhodování o směru rozvoje a podpory cykloturistiky 
v Moravskoslezském kraji. Byly zjišťovány informace, kdo a jakým způsobem koordinuje rozvoj cykloturistiky na 
místní úrovni, proběhl průzkum mezi všemi městy a obcemi kraje s cílem zjistit aktuální potřebu a připravenost 
dokumentací a projektů v oblasti cykloturistiky. Proběhlo jednání s cyklokoordinátory města Ostravy, Karviné, 
Opavy a Kopřivnice, na kterém byla diskutována otázka vytvoření pozice krajského cyklokoordinátora 
a doporučení pro zaměření podpory cykloturistiky v rámci dotačního programu.  

V návaznosti na získané informace a nové poznatky byl v roce 2018 Moravskoslezským krajem vyhlášen dotační 
program na podporu cykloturistiky s alokací 10 mil. Kč. Dotace mohla být použita jak na přípravu projektové 
dokumentace, tak i na samotné investice do cykloturistické infrastruktury. V návaznosti na tento program 
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a informace o absorpční kapacitě byl v roce 2019 vyhlášen další dotační program, nově již s kontinuálním 
sběrem žádostí, jehož celková alokace byla 28 mil. Kč. V letech 2018 až 2020 tak bylo dotačně podpořeno 53 
projektů v celkové hodnotě cca 30 mil. Kč. Aktuálně je vyhlášen již třetí dotační program na podporu rozvoje 
cykloturistiky s alokací 10 mil. Kč.  

V otázce pozice cyklokoordinátora jsme oslovili také Ministerstvo dopravy a Národní sportovní agenturu. 
Na společném jednání obě instituce deklarovaly podporu vzniku cyklokoordinátorů na krajské i národní úrovni.  

Na základě výše uvedeného je našim záměrem pokračovat v rozvoji cykloturistiky a také to, aby vznikla pozice 

cyklokoordinátora na krajské úrovni, jehož primárním úkolem bude zpracování koncepce cykloturistiky 
a zmapování sítě cyklistických tras a chybějících úseků.  

Ad 3. V současné době probíhá příprava operačních programů pro programové období EU 2021-2027, jejichž 
finální podoba by měla být schválena pravděpodobně v září letošního roku. Není zatím zřejmé, zda a v jakém 
rozsahu bude rozvoj cykloturistiky podporován. Dle průběžného znění operačních programů bude podpora 
cyklostezek podporována zejména z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, v rámci 
kterého bude možné podpořit výstavbu, modernizaci a rekonstrukce komunikací pro cyklisty sloužící k dopravě 
do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury. Dalším potenciálním zdrojem je Operační 
program Spravedlivá transformace, který bude podporovat regeneraci brownfieldů po těžbě či průmyslové 
činnosti pro nové využití a nyní je s národní úrovní zpřesňováno, zda bude možné jako doprovodnou 
infrastrukturu podpořit cyklistické stezky. Fond obnovy zatím není finálně schválen, ale dle průběžného znění 
zde podpora cyklostezek není přímo zahrnuta. 
 
Jelikož v současné době není k dispozici aktuální strategický dokument ani nedisponujeme databází, která by 

shrnovala všechny záměry obcí, měst či kraje, uvádíme níže alespoň příklady plánovaných či již částečně 
zrealizovaných projektů, které byly podpořeny v rámci posledního kola schvalování žádostí o dotaci v programu 

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+.  
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V případě potřeby poskytnutí jakýchkoliv doplňujících informací se na nás neváhejte obrátit, celou problematiku 
s Vámi v případě zájmu rádi prodiskutujeme i osobně. 
 

S pozdravem 
 

 
 

 

Mgr. Martin Radvan, LL.M. 

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

 

 

 

Realizátor / 
Žadatel o dotaci 

Dotační titul, v rámci 
něhož byla žádost 

podána 
Název projektu Období realizace 

Bocanovice 

Dokumentace 

cyklistické 
infrastruktury 

Cyklostezka Bocanovice - PD pro 

vydání společného povolení 1.10.2020-31.10.2021 

Dolní Lomná  
Dokumentace 
cyklistické 
infrastruktury 

Cyklostezka údolím Lomné - úsek 
8 - DPS 

1.2.2020-31.3.2021 

Mosty u Jablunkova 
Dokumentace 
cyklistické 
infrastruktury 

Studie trasování komunikace: 
Cyklostezka Mosty u Jablunkova 

1.3.2019-30.6.2021 

Trojanovice 
Dokumentace 
cyklistické 
infrastruktury 

Cyklostezka - propojení Frenštát - 
Trojanovice - Rožnov 

1.1.2020-31.10.2021 

Karlovice 
Dokumentace 
cyklistické 
infrastruktury 

Cyklostezka Karlovice - projektová 
dokumentace 

1.9.2020 - 28.2.2021 

Vřesina 
Cyklistická 
infrastruktura 

Aby cyklotrasa byla znovu funkční 1.7.2020 - 31.7.2021 

Jeseník nad Odrou 
Cyklistická 
infrastruktura 

Cyklostezka Jeseník nad Odrou 1.4.2020 - 30.4.2021 

Horní Lomná 
Cyklistická 
infrastruktura 

Prodloužení cyklostezky z Dolní 
Lomné 

1.8.2020-31.8.2021 

Karlovice 
Cyklistická 
infrastruktura 

Cyklostezka Karlovice - Zadní Ves 1.1.2021-31.10.2021 


