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Základní informace o projektu

Lokalizace :Pardubický kraj, okres Ústí n. Orl.

Investor : Region Orlicko – Třebovsko
(svazek obcí; současně i provozovatel)

P a r t n e ř i :
MĚSTA : Ústí n.Orl., Česká Třebová, Letohrad, Choceň, 

Brandýs n. Orl.
OBCE : Dlouhá Třebová, Dolní Dobrouč, Hnátnice, 

Libchavy, Orlické Podhůří, 

NNO : Odbor KČT Horal



Dnes je vybudováno
Celková délka cyklostezek : 40 km, z toho :
24 km nové konstrukce, 5 km rekonstrukce, 11 km obnova stávajících

3 úseky cyklostezek údolím řek :
– Ústí n.Orl. –Česká Třebová (9,7 km)
– Ústí n.Orl. – Letohrad (15,5 km)
– Ústí n.Orl. – Choceň (14,7 km)

Šířka 2,5 až 3 m, kvalitní povrch (většina pro in-line)
Doprovodné prvky : odpočívadla, mapy, prolézačky 
Krásné prostředí : zelené svahy, skály, meandry řeky, Přírodní park

Návaznosti : s úseky sousedních regionů dnes síť 60 km 
Výhled (10-15 let) : dalších 30 až 60 km v různém stádiu 

přípravy (Orlicko – T řebovsko + sousedé)



Pohoda na stezce



Specifická komunita



Život na cyklostezce



Zvu vás do Orlického cyklo&in-line království!  

RNDr. Renata Šedová
Manažerka regionu

OHGS s.r.o.
17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel., fax : 465 526 075, 603 956 870
sedova@ohgs.cz
www.ohgs.cz
www.orlicko-trebovsko.cz
www.aktivni-turistika.cz



Etapy a financování
Náklady projektu SROP (1.fáze) : 112,4 mil. Kč
� dotace SROP (ERDF+SR)  : 61,8 mil. Kč
� dotace Pardubického kraje  : 9,8 mil. Kč
� dotace SFDI : 15,6 mil. Kč
� vlastní zdroje žadatele : 25,2 mil. Kč (příspěvky partnerů)
Náklady projektu ROP (2. fáze) : 27,7 mil. Kč
� dotace ROP : 18,9 mil. Kč
� vlastní zdroje žadatele : 8,8 mil. Kč (příspěvky partnerů)

Celkové náklady : 140 mil. Kč
� dotační zdroje : 106 mil. Kč
� vlastní zdroje žadatele : 34 mil. Kč (příspěvky partnerů)



Přínosy cyklo & in-line stezek
V regionu se 65 tis. obyvateli (z toho 2 sídla po 15 tis.)

2,5 až 3,5 tis. osob/den(z toho 4/5 cyklisté, 1/5 bruslaři, 3 % jiní)

• bezpečná cyklodopravado zaměstnání, do škol, na úřady,..
• volnočasové aktivity a sport
• rozvoj cestovního ruchu - aktivní turistiky 
• zlepšení komfortu bydlení, zdravý životní styl
• příležitost pro handicapované
• rozvoj podnikání a pracovních příležitostí (nový bufet, nápojový automat, 

2 nové penziony, 2 rozšířené restaurace,..)

Cyklostezky – jedny z nejefektivnějších veřejných investic
Míra vyspělosti společnosti se dá měřit délkou cyklostezek

(v mírním klimatickém pásmu)



Úspěchy a ocenění
• presentace projektu na všech národních cyklokonferencích

• 1. místov soutěži Unilever Sprinter roku 2008

• produkt aktivní turistika na Orlicko – T řebovsku (cyklo + řeka) –finálový 
produkt soutěže Evropské komise o nejlepší destinaci EDEN 2009

• pravidelná a četná publikace v médiích (neplacená PR reklama) a v 
Českém rozhlase

• zařazení mezi 10 nejlepších terénů pro in-line bruslení v rámci ČR (IN 
magazín květen 2009)



Poznatky a doporučení
(se zaměřením na asfaltové cyklo & in-line stezky, 

v hustě osídleném regionu s vysokou frekvencí uživatelů)

1. Vytvořte kvalitní koncepci cyklostezek ve vašem regionu
• plánujte nadčasově a výhledově – vytvořte kvalitní koncepci tras, sítě nebo okruhů na 

míru vašeho území (asfaltové cyklo & in-line stezky x štěrkové stezky a cyklotrasy x terénní
trasy)

• naplánujte koncepčně větší území(logickéčásti celých krajů)
• pokud možno volte trasy jinde, než podél frekventovaných hlavních silnic 
• projekčně i realizačně lze pak postupovat po etapách a skládat předem promyšlenou mozaiku 

2. Zohledněte aktuální trendy
• trend kolečkového bruslení(360 tis. párů prodaných bruslí za rok v ČR)
• trend stále většího podílu využití stezek pro sportovní a volnočasové aktivity vedle 

dopravního účelu

3. Zvolte proto dostatečnou šířku a kvalitu povrchu stezky
• pro soužití více typů uživatelů (cyklo, in-line,..) je potřebnášířka 2,5 až 3 m 
• kvalitní asfaltový povrch – umožníte in-line



Poznatky a doporučení
4. Pamatujte na nezbytnou doprovodnou infrastrukturu a prvky
• „záchytná“ parkovišt ě, odpočívadla, dětská hřiště
• venkovnímapy a informační tabule, kvalitní orientační značení
• bezpečnostní prvky (křížení se silnicí a železnicí, zrcadla, zábradlí)
• reklamní billboardy (= finanční zdroj), vývěsní plochy (stezka žije)

5. Obrňte se značnou dávkou trpělivosti při přípravě, realizaci a provozu
• problémy s výkupem nebo pronájmem pozemků (na 10 km stezky až 250 pozemků a 100 

smluv s vlastníky)
• vyřešenístřetů s ochranou přírody (extrémní ekologové „když asfalt teče krajinou“)
• dalšístřety v urbanizované krajině (České dráhy, lidé bydlící podél stezek,..)
• kvalitní provozní řád cyklostezek

6. Promyslete model investování a financování
• náš model : investor svazek obcí a partnerské obce s pevnými procentuálními podíly na 

spolufinancování realizace i provozu („sňatek navěky)
• bez dotací to nejde (také viz doporučení státu)



Poznatky a doporučení
7. Nepodceňte provoz a údržbu
• sečení příkopů, zametání- pro in-line podstatně náročnější (četnost, problémovější lesní

úseky, vítr,..) : řešeno strojově + funkce cestáře (ručně)
• revize mostků, dětských prolézaček
• odstraňování následků vandalismu, kalamit a živelných pohrom (pojištění – 100 tis./rok)
• údržba 30 km : 200 až 400 tis. ročně (pro srovnání - provozní ztráta bazénu : 7 mil. Kč/rok)
• zapojení veřejnosti : Fond údržby cyklostezek, reklamní billboardy

8. Propagujte a medializujte cyklostezky
• Základ : interaktivní mapa s popisem tras a nabídky- nebezpečných úseků, parkingu, 

služeb, zajímavostí a servisu, pořízená přes GPS v terénu nad podkladem atlas.cz, část hotova 
a zveřejněna na : www.orlicko-trebovsko.czs prolinkem na www.czecot.com, 
www.tourmapy.cza www.atlas.cz, cíl : zadarmo poskytnout všem vyspělým mapovým a 
tématickým internetovým serverům a vydavatelům turistických map, aby šířili úplné a přesné
informace o našich stezkách

• medializace a osvěta ohledně vzájemně slušného chování uživatelů vůči sobě i vůci lidem 
bydlícím podél stezek, propagace akcí



Návazné programy,  areál Cakle
vodáckářeka Orlice,  lanová centra, koně, 

geologické a vodní muzeum v přírodě
www.aktivni-turistika.cz



Poznatky a doporučení
9. Podporujte aktivní život na stezkách – lidi se chtějí bavit
• slavnostní otevření jednotlivých úseků (září ´07, duben ´08, září ´09)
• akce zahájení(duben) a ukončení (říjen) sezóny
• Fotosoutěž Život na stezkách 
• Princezny světa v našem království(18.9.2009 promoakce finalistek na 

cyklostezkách prestižní soutěže Miss Europe&World Junior 2009)
• In-line školička HEPA IN-LINE SCHOOL (letní tábory)
Jak to děláme :
• dvorní fotograf a partnerské médium
• zveřejnění informací na vlastním a dalších tématických webech
• tisková zpráva před akcí s pozvánkou médiím a osobnostem veřejného života
• tisková zpráva s dokumentací po akci médiím



Slavnostní otevření
3. úseku Bezpráví – Choceň (září 2009)



Zahájení sezóny na stezkách (duben 2009)



Fotosoutěž Život na cyklostezce



Princezny světa
v cyklo&in-line království

Orlicko - T řebovska



Princezny světa na našich cyklostezkách



Náměty a doporučení státu
1. Kdo má být investor a jak cyklostezky financovat ?
Role investora a provozovatele leží v ČR na obcích (a svazcích obcí) – není ideální
• Klady : mohou ovlivňovat trasy a podobu stezek, mají blízko k řešením střetů zájmů...
• Zápory : stezka vedoucí na území více obcí má sporného investora (největší obec?, 

svazek?,..), nejsou finance (hl. malými obce), využití dotací nesnadné
Financování – přes dotace se spolufinancováním obcemi je na hranici možností
• dotace z EU (regionální OP) a ze SFDI – jen na vyhraněný typ cyklostezek
• dilema  - nová cyklostezka (cyklo vedle prašné obslužné) nebo rekonstruovaná starácesta 

na cyklostezku s právem nefrekventované místní dopravní obsluhy (ekonomické i ekologické
hledisko podporuje typ b) – ale dotace ne)

• administrativn ě náročné využití dotací, míra spolufinancování na hranici reality (malé
obce mimo)

• financováníúdržby a obnovy
• slabý politický motiv (dlouhodobost - politik se nedočká přestřižení pásky ve svém volebním 

období)
Shrnutí : 
• Hledat dokonalejší modely, zkušenost ze zahraničí? Např. Německo – oblast 

Flaeming okolo Jütterborgu



Náměty a doporučení státu

2. Chodec, bruslař, cyklista – jak a kudy? 
• bruslař není v legislativě nijak vymezen – považuje se za chodce
• oba by se podle příslušné Vyhlášky měli pohybovat vlevo, ale to není

možné (kolize s cyklisty)

• Jediné možnéřešení: všichni se musejí na cyklostzece pohybovat 
výhradně vpravo (cyklisti, bruslaři, chodci, vozíčkáři, kočárky, psi...) –
což je proti zákonu.

• Nedokonalé dočasnéřešení : schválený provoznířád Dopravním 
inspektorátems podmínkou pohybu vpravo



ZÁVĚREM
Na Orlicko – Třebovsku budeme dále 

budovat a zdokonalovat 
cyklo&in-line stezky.

Ze zkušenosti víme, že když máte dobrý cíl, vždy 
potkáte ty správné lidi, prostředky a dotace. 

Dnešní konference je k tomu jistě dalším krůčkem. 



Srdečně zveme do Orlického cyklo&in-line království!

RNDr. Renata Šedová
Manažerka regionu

OHGS s.r.o.
17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel., fax : 465 526 075, 603 956 870
sedova@ohgs.cz
www.ohgs.cz
www.orlicko-trebovsko.cz
www.aktivni-turistika.cz


