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ZÁPIS KOMISE PRO ROZVOJ CR č.1/2021

ve Střeše 2. 6. 2021
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Lenka Bednaříková, předsedkyně
3

členové komise Dušan Zapalač, lng. Leopold Kolář, Mgr. Alena Kiedroňová

Omluveniz Ludmila Knápková, Jaroslav Pospíšil

Program:

1. Úprava tras a trailů, běžeckého areálu

2. Turistický průvodce
3. Vyhlídka Praděd a náhradní řešení
4. Různé

Ad 1.

0 Údržbu běžeckých tratí, trailů na Vysoké hoře i běžeckého areálu obecně komplikují těžební

práce dřevařů, kteří za sebou zanechávaji spoušť v podobě rýh, ale také ponecháváním

dřevní hmoty na trasách.
0 Běžecký klub upravil areál k provozu, ale pak práce zmařena těžebními pracemi.

0 V zimě úpravu běžeckých tras zkomplikoval také provozovatel Ski Areny, když vytvořil Zátaras

a bránil průjezdu sněžného skútru. Nutnost objíždět. Sportovní klub Vrbno uvažuje o nákupu

malé repasované rolby.
0 Je potřeba spolupráce subjektů udržujícich běžecké trasy. V zimě se neodhrnovalo parkoviště

na Videlském kříži, zde by stačila dohoda Biskupských lesů a Správy silnic Olomouckého kraje.

Zástupce Biskupských lesů měl výhrady k pohybu psů a pěších turistů v tom místě. SK Vrbno

by mohl udržovat Z Videl na Kříž nebo na Kótu, pan Peřinka udržuje nad Kolibu k Sedlovce.

0 Problémem je chybějící středisko pro servis skútrů pro oba kraje, SK vezl po nehodě skútr na

servis až do Liberce. Není také člověk, který by mohl střídat lng. Koláře při obsluze tras, která

je fyzicky i časově náročná. Při velkém Spadu sněhu musí nejprve projet Skútr jednou, častoi

ručně odhazovat některá místa, a podruhé pak projíždí se stopovačem. Bylo by vhodné ziskat

podporu MSK.

Ad 2.

0 TIC Vrbno připravil nového turistického průvodce Vrbenskem, pracovnicím se velmi povedl,

komise chválí; nového průvodce s Violou na A5 připravuje ERP, prioritně bude určen pro děti

Ad 3.

0 Vyhlídka Praděd je stále ve stavu, kdy odtud není výhled do krajiny, poničeno je také

posezení /hniloba dřeva/, není důvod, aby sem turisté chodili. Už byly zaznamenány projevy

nespokojenosti. Komise doporučuje bud' tento turistický cíl vyškrtnout Z nabídky, nebo jej

zachránit. Nutné by bylo kácení náletových dřevin, oprava odpočívky.
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0 Určitě by bylo vhodné Z obou směrů dát banner S upozorněním, že provoz na trase se

nedoporučuje Z důvodu kůrovcové kalamity a stezka se proto neudržuje.
0 V místě byl také nepořádek, předsedkyně komise se svou skupinou odtud snesla do města 18

sklenic od piva, posbírali PET, udělali pořádek v místě i po trase.
0 Návrh - posunout cílové místo výšlapu Směrem na Huk /788 m.n.m./, odtud výhledu nebrání

Stromy, výhled i na Karlovice; to místo pak označit také v nové mapě, info dát i na web TIC a

města

Ad 4.

0 Setkání zástupců informačních center - mají přínos, zájem, aby je Euroregion Praděd Svolával

podle potřeby
0 V areálu BMX Černá Opava jsou bezvadně posilovací Stroje pro veřejnost, problémem bývá

kneippovadlo - brouzdaliště, už se tam objevila stará pneu, naházené kamení apod. Bylo by
vhodné, aby se o údržbu trvale někdo staral

0 Komise chválí provozovatele Sklárny Jakub Petra Slavkovského za vstřícný přístup k turistům,
Zejména rodinám s dětmi; je skvělým příkladem, jak to dělat

Doporučení RM:

1. Zadat MěÚ připravit návrh řešení Stezky na Vyhlídku Praděd V kontextu S kůrovcovou těžbou,
ale též Ztráty atraktivity místa a S možností vytvoření nového cíle k Huku

2. Zadat MěÚ trvale čistit a udržovat kneippovadlo v areálu BMX
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Zapsala: A. iědroňova

Ve Vrbně p. P. 28.06.2021


