Souhrnný záznam z jednání ve věci zlepšení podmínek pro cyklisty
v Plzeňském kraji (červen – srpen 2010)
Anotace důvodu jednání:
Kraj má zpracováno několik koncepčních dokumentů s vazbou na podporu cyklistické
dopravy a cykloturistiky v kraji, ale finanční pomoc na realizaci cyklistických projektů je
realizována v minimální výši. Spíše je podpora vedena v rovině tvorby propagačních
materiálů, webu a GIS. Kraj má zmapován současný stav (k počátku roku 2008) cyklistických
tras v kraji, s jejich současným vedením a návrhy na optimalizaci vedení některých pro
cyklisty nebezpečných úseků. Ovšem jen okrajově se týká podpora kraje výstavby
cyklostezek. Aktualizace neprobíhá. Zvláště chybí komplexní systémová podpora výstavby
cyklistické infrastruktury na hlavních páteřních cyklotrasách kraje, např. Panevropská (Praha
- Plzeň - Paříž) a Praha - Plzeň - Regensburg (CT3) a její koordinace se sousedními regiony a
Bavorskem. Hlavním cílem pracovních jednání bylo proto vytvoření předpokladů pro změnu
daného stavu.

Pracovní workshop: 28.6.2010
Byl zorganizován pracovní workshop na téma Cyklodoprava a cykloturistika v PK za
účasti starostů, zástupců mikroregionů a procyklisticky zaměřených organizací včetně
zástupců z Bavorska. Jeho cílem bylo vytvořit v Plzeňském kraji úzkou pracovní skupinu,
která bude navrhovat opatření v návaznosti na finance a připraví akční plán pro rozvoj
cyklistiky v kraji. Byla představena úspěšná řešení rozvoje cyklistiky v některých krajích ČR
a systém jejich podpory. Dále bylo doporučeno, aby kraj rozvíjel podporu cyklistiky v PK ve
dvou prioritních oblastech. První je oblast cyklistické dopravy, kde je cílem stáhnout cyklisty
ze silnic první a druhé třídy a podpořit hlavní cyklistické koridory v kraji. Druhou hlavní
prioritou je podpořit cykloturistiku na národní, krajské i lokální úrovni. Společně s
náměstkem hejtmana Ivo Grünerem byly dohodnuty tyto závěry:
• Náměstek hejtmana Ivo Grüner převezme politickou záštitu nad danými aktivitami a
společně s radním Václavem Koubíkem se pokusí prosadit zájmy cyklistické dopravy
a cykloturistiky v radě kraje a následně i v zastupitelstvu.
• CDV s pracovní skupinou pro cyklistiku v PK připraví konkrétní návrhy podpory
cyklistické dopravy, se základní analýzou. Tento materiál musí být připraven do konce
července. Ideální je připravit koncepční dokument s navrhovanými prioritami, cíli a
opatřeními, které budou propojené s akčním plánem.
• Klíčové návrhy budou zapracovány do rozpočtu zainteresovaných odborů pro r. 2011.
• Návrhy budou předloženy Radě kraje a následně i zastupitelstvu kraje.
Vybrané prezentace z pracovního workshopu je možno si stáhnout zde:
www.cyklostrategie.cz/temata/tema-3-1-kraje/#kap10
• 1. Doporučení priorit, cílů a opatření pro podporu cyklistiky v kraji + srovnání
s ostatními kraji ČR (Jaroslav Martinek, koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR)
• 2. Cyklotrasy v územním plánování (Václav Treml, odd. územního plánování ORR
KU PK)

•
•
•
•
•
•

3. Podpora budování cyklostezek ze Strukturálních fondů EU (Jan Přibáň, Odbor
programů a fondů EU)
4. Příklad podpory cyklistiky v Jihočeském kraji (Vojtěch Srb, Nadace Jihočeské
cyklostezky).
5. Koordinace a podpora cyklistiky v Plzni (Petr Náhlík, náměstek primátora města
Plzně)
6. Informace a propagace cykloturistiky v kraji (Ivana Pecitá, Odd. CR KU PK)
7. Zkušenosti projektanta s cyklostezkami (Jiří Ševčík, Rozvojová inženýrská
společnost)
8. Podpora Plzeňského kraje při budování cyklotras a cyklostezek akce podpořené z
Programu stabilizace a obnovy venkova PK (Miloslav Michalec, vedoucí odboru
regionálního rozvoje KÚPK)

Videozáznam z cykloworkshopu konaného 28/6/2010 na krajském úřadě je ke prohlédnutí na:
http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=33662
Pracovní jednání s náměstkem hejtmana Ivo Grünerem dne 22.7.2010
Dne 22.7.2010 proběhla schůzka národního cyklokoordinátora Ing. Jaroslava Martinka s
náměstkem hejtmana Ivo Grünerem, které se zúčastnil i bělský starosta Libor Picka, ved. odd
CR Ilona Šnebergrová a Radka Žáková. Tato schůzka byla jedním z výsledků
cykloworkshopu, který proběhl na KU v Po 28/6/2010 za účasti starostů PK i zástupců
okolních regionů a Bavorska z míst, kterými vedou dálkové cyklotrasy procházející
Plzeňským krajem. Jaroslav Martinek předložil na jednání konkrétní návrhy podpory
cyklistické dopravy, se základní analýzou. náměstku Grünerovi. Jejich cílem je zlepšit
celkovou situaci v oblasti cyklistiky v Plzeňském kraji. Náměstek Ivo Grüner poděkoval za
předaný materiál a přislíbil jeho projednání se svými kolegy. Pověřil ved. Odd. CR Ilonu
Šnebergerovou, aby ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje připravili podkladové
materiály pro projednání v orgánech kraje.
Daný koncepční dokument, s akčním plánem je možno si stáhnout opět zde:
www.cyklostrategie.cz/temata/tema-3-1-kraje/#kap10

Průběžný stav projednání daných návrhů – srpen 2010
•

•

Ing. Michal Michalec dal do návrhu rozpočtu Odboru regionálního rozvoje KU PK
5 mil.Kč na program, který by měl být obdobou Programu stabilizace a obnovy
venkova a měl by jako samostatný k tomu určený titul poskytnout možnost
financování cyklostezek.
Návrh rozpočtu musí projít několikakolovým schvalovacím řízením.

Záznam připravil Ing. Jaroslav Martinek dne 18.8.2010
Příloha: Materiál předložený náměstku hejtmana Ivo Grünerovi

