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Tisková zpráva (1. 7. 2019) 
 

Výměna zkušeností v realizaci cyklodopravy 
 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko ve spolupráci se Zemským krajem Wunsiedel realizoval další 
akci v rámci projektu Clara III.  
 
Dne 19. 6. 2019 se uskutečnil workshop na téma výměna zkušeností v realizaci cyklodopravy. Workshop 
byl pojat ryze prakticky. Abychom získali co nejvíce informací, připravili jsme cyklovýlet po mostní 
cyklostezce a to z Aše až do Schönbrunnu u Wunsiedelu. Čeští účastníci byli autobusem dopraveni 
z Mariánských Lázní do Aše, kde se k nim přidali bavorští kolegové. Všechny účastníky přivítal  
u Městského úřadu v Aši zástupce zemského okresu Roland Schäffer, pan Sebastian Köllner, pracovník 
Okresního úřadu Wunsiedel, představil připravený program a naší skupinky si dokonce všiml i místní 
tajemník Městského úřadu pan Václav Stašek a přišel nás také pozdravit. Po tomto úvodním slově se 
cyklisté z řad zástupců členských obcí svazku, Okresního úřadu ve Wunsiedelu a dalších odborníků  
a spolupracovníků vydali na cestu. 
 
Pan Sebastian Köllner připravil pro účastníky na trase několik zastávek, na kterých informoval jak  
o stavebních úpravách, které byly potřeba provést, aby byla cyklostezka funkční, tak i o přírodních 
zajímavostech, místních památkách a zajímavostech. Mostní cyklostezka je vedena velice pěkným  
a zajímavým územím. Náročnost cyklotrasy není tak vysoká, takže je velice příjemné cestou na kolech 
kromě sportovního vyžití načerpat i nabízející se pohledy a výhledy na místní pamětihodnosti a přírodní 
krásy tohoto území.    
 
Počasí nám přálo, panovala výborná nálada a kilometry rychle ubíhaly. Při delší zastávce s občerstvením  
v kavárně “Kleehof Stubn” nám specialistka na cykloznačení také z Okresního úřadu ve Wunsiedelu 
představila rozjeté projekty a také plány úřadu do dalších let, pan Köller měl připravené informace  
o stavební části mostní cyklostezky, nákladech, finančních zdrojích a využitých dotacích. Dále představil 
další projekty, které by měli rozvíjet cykloturistiku v příhraničí.  
Konečná zastávka se zaslouženým občerstvením na účastníky čekala v bavorsko-francké restauraci 
“Bräustüberl” v Schönbrunnu u Wunsiedelu, kde i na závěr promluvil k účastníkům pan Roland Schäffer  
i pan Köllner. 
Všichni účastníci odjížděli domů plni informací a dojmů, málokdo z nich tušil, jak krásná cyklotrasa se 
v příhraničí nachází a většina se sem jistě ráda pracovně i soukromě opět vrátí.     
 
 
 
 
O projektu Clara III 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko je partnerem projektu Clara III: Rozvoj společné partnerské 
spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie 
z programu Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.   
  
Jedná se o tříletý projekt, jehož realizace byla zahájena v říjnu roku 2016 a potrvá do září roku 2019. 
Mariánskolázeňsko spolupracuje v projektu kromě vedoucího partnera Karlovarského kraje dále s městem 
Cheb a také s partnery z Bavorska – s Vládou Horních Frank, s městem Bayreuth, se zemskými okresy 
Wunsiedel a Hof. Tématem naší spolupráce je rozvoj cestovního ruchu a cyklodopravy v dotačním území.    
Úkolem projektu je vytvoření partnerství na česko-bavorské hranici, které umožní další rozvoj   
a příležitosti pro spolupráci na tomto území. Platformou spolupráce jsou workshopy, během nichž jsou 
řešeny problémy v oblasti cykloturistiky a účastníci jsou seznamováni s možnostmi propagace cestovního 
ruchu v dotačním území.   
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Více k projektu naleznete zde:   
http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/evropska-
uzemnispoluprace-eus-2014-2020/clara-iii/   
 
Michaela Jankovská, manažer projektu  
 
 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko je založen podle zákona o obcích a sdružuje obce: Dolní  
Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká 
Hleďsebe, Vlkovice a Zádub-Závišín.  
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