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Zápis z výroční schůze ProCyklo – značkaři 2018
Datum a místo konání schůze: 17.4.2018, Letiště u Kopinců, Vyškov
Přítomno: 7 účastníků podle prezenční listiny, 1 omluven, 1 převzal dokumentaci dodatečně.
Svolavatel schůze: Karel Slezák, předseda
Zpráva o činosti
-

-

-

-

-

-

V loňském roce jsme prováděli kontrolu a běžnou údržbu všech CZT oblasti Vyškov, celkem
341 km, a pasportizaci 29 km CZT (celkem hotovo 210 km). Celkově nám bylo na cestovní
příkazy KČT vyplaceno za rok 2016 cca 10 500 Kč.
Na úrovni krajské sekce cykloznačení KČT se konaly dvě schůze, 4.10.2017 a 21.3.2018, kde
byly probrány pokyny a informace pro provádění každoročních kontrol značení sítě cyklotras.
Pro letošní rok je stravné 80,- Kč pro cestu v trvání 5-12 hod., resp. 120 Kč pro 12-18 hod.,
pro cesty delší, jak 18 hod. pak 190,- Kč.
Loňského roku jsme uspořádali jednu cyklovyjížďku s TIC Vyškov: 17.6. Ivanovicko – kozí
farma Nikáda, 16 účastníků. Zpráva a fotky z akce jsou dostupné na webových stránkách
spolku https://www.procyklo-vyskov.cz/na-kole-za-zajimavostmi-ivanovicka .
Na základě návrhu z minulé schůze jsme prověřili zájem o podporu cyklo-rodiny s postiženou
dcerou formou příspěvku na moderní elektrokolo s vozíkem: výsledek - spíše negativní.
Naše webové stránky jsou v provozu od 15.11.2016 a od naší loňské schůze 25.4.2017
zaznamenaly cca 350 návštěv 230 uživatelů.
Česká cyklofederace uspořádala za naší účasti 2. řádnou schůzi dne 19.1.2018, která se
konala na brněnském výstavišti u příležitosti výstavy Regiontour na stánku členského spolku
Cyklo klub Kučera Znojmo. Byla podána zpráva o činnosti a pro následující rok byly stanoveny
okruhy, ve kterých by měla ČCF působit. Členský příspěvek za rok 2017 nebyl požadován,
s jeho výběrem se začne letos . Další informace viz odkaz na našich stránkách
https://www.procyklo-vyskov.cz/vyrocni-schuze-ceske-cyklofederace.
Spolupráce na přípravě nového Generel u dopravy města Vyškova nebyla dost uspokojivá.
V počáteční etapě úvodního sběru informací jsme přispěli vlastním hodnocením stavu
městské cyklodopravy https://www.procyklo-vyskov.cz/uploads/Navrhy_pro_Generel_2.pdf.
Dále jsme dostali k připomínkám plán sčítacích míst pro měření intenzity dopravy dne
19.4.2017. Sčítání proběhlo za krajně nepříznivého počasí , takže zjištěná intenzita
cyklodopravy tím byla velmi zkreslená. V dalším průběhu zpracování Generelu jsme nebyli
k jednání pozváni. Až po jeho ukončení jsme dostali možnost v předstihu si prohlédnout jeho
výslednou podobu. Na tomto základě jsem zpracoval připomínkový materiál z hlediska
návaznosti městské a vnější cyklodopravy, který preferuje využití trati bývalé cukrovarské
železnice. Zpracovatel Generelu tyto připomínky je přijal a doporučil zapracovat do Generelu.
Celý materiál by mělo projednat Městské zastupitelstvo na svém zasedání 25. dubna.
Na našem účtu u mBanky zůstává základní částka vč. úroku ve výši 50.106,- Kč na
termínovaném vkladu, nově s úrokem pouze 0,1 % na období 1 rok do 1.11.2018. Zbytkový
účet je rozdělen mezi spořicí a běžný účet, ze kterého byl v prošlém období uhrazen poplatek
za webhosting 151,- a členský příspěvek ČCF 1000,- Kč za rok 2018. V souhrnu je na tomto
účtu 8854,- Kč.
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Plán činnosti spolku v dalším období
-

Pokračovat v kontrolách CZT a v pasportizaci dalších tras. S optimalizací dosavadní sítě CZT ve
městě Vyškově vyčkat na záměry Generelu dopravy a navázat na ně. U tras navržených ke
zrušení nebo přeložení zjistit navrhovatele nebo zájmovou obec k projednání případné
změny. Poskytnout Blansku výpomoc při kontrolách.
o Předseda a jednotliví pověření členové
T: v běžném roce

-

Dále usilovat o jednání a zařazení polní dráhy Kozlany do záměru obcí, spolku obcí nebo
vyššího celku, s odkazem na Generel dopravy Vyškova v případě přijetí našich připomínek do
jeho konečného textu.
o Předseda a další členové podle situace
T: Trvale v celém období

-

Opět uspořádat cyklovyjížďky pro veřejnost, v případě zájmu pokračovat ve spolupráci s TIC
Vyškov
o Předseda a další členové podle situace
T: v jarním a letním období

-

Zúčastňovat se další rok na aktivitách Cyklofederace a po roce vyhodnotit přínosy členství pro
rozhodnutí, zda v něm pokračovat.
o Předseda spolku a podle situace i další subjekty
T: Trvale v celém období

Závěr
V průběhu schůze padly konkrétní návrhy:
-

-

-

Aktivity spolku prezentovat v tisku, např. ve Vyškovském zpravodaji (např. Feldbánka)
o Dotaz na zájem v tisku – předseda
Zvážit nabídku ČCF na účast v akci Do práce na kole podle zájmu města Vyškova podílet se na
jejím zajištění
o Projednat na vyškovské radnici – předseda
Propagovat účast na projednání Generelu mezi cyklistickou veřejností
o Předseda i ostatní členové
Návrh tématického cíle pro vyjížďku: Okolo Rakovce po známých i neznámých stezkách
s cílem Cyklokuriozity Hrušky, resp. MTB akce s cílem singltreky Mariánské údolí
o Stanovit možnost a termín – předseda
Hledat vhodnější uložení prostředků z termínovaného vkladu u mBank
o Řešit v následujícím období – předseda

Zapsal: Karel Slezák
Datum: 23.4.2018

