
 

Dotace z ERDF                                                 1.053.143,99 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Město Náchod                                                                                                                                                           23.284,32 EUR  
 
Partner projektu: 
Město Hronov                                                                                                                                                           55.703,76 EUR  
Miasto i Gmina Kudowa Zdrój                                                                                                                              834.433,47 EUR  
Obec Vysoká Srbská                                                                                                                                               139.722,44 EUR  

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Cyklostezky v Kladském pomezí 

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení technického stavu 

cyklistických tras na hranici Kłodzko - na polské straně 

v městě Kudowa Zdrój av české části regionu 

Kladska. V rámci projektu se modernizovat 5 částí 

cyklistických tras na polské a české straně, které tvořily 

jádro cyklistických spojení na pohraničí podél bývalé 

státní hranice, odstraněním kritických částí stávajících 

tras (nezpevněné cesty). V Kudowě Zdrój byly v rámci 

projektu modernizované dvě části tratí: ul. Brzozowa 

vedoucí přímo na turistický přechod Brzozów - Česká 

Čermná a ul. Slona jako alternativa pro cyklisty, chodce a 

turisty, kteří jezdí na bruslích. Projekt přispěl k rozvoji 

infrastruktury v cestovním ruchu, tak významně ovlivnil 

odstranění komunikačních bariér v polsko-českých 

kontaktech v blízkosti bývalých hraničních přechodů 

a zlepšení cyklistické a pěší dopravy - turistů, lázeňské 

hosty a účastníky kulturních a sportovních akcí v Kudowa-

Zdrój, Hronově a Náchodě , jakož i v osadách Pstrążna, 

Žďárky, Česká Čermná a Vysoká Srbská. 



Společná realizace: 

 

Partneři na obou stranách hranice vykonávali 

podobné činnosti. Každý partner odpovídal 

za svou část projektu. Během společných 

pracovních setkání se  informovalo 

o posloupnosti činností a diskutovalo se o plánu 

činností. 

Společná příprava: 
 
V říjnu 2007 město Náchod uspořádalo první 
setkání pracovní skupiny ve věci projektu, 
kterého se zúčastnilo 15 zástupců měst 
a obcí. V té době byla sjednána společná 
pří prava projektu. V období od října 2007 
do března 2008 se konalo 9 pracovních setkání, 
kterých se zúčastnili zástupci všech měst a obcí 
zúčastněných na projektu. Partneři společně 
připravili dokumentaci na vypracování žádosti 
o projekt předložené v březnu 2008: vybrali si 
cyklostezky, založili projektový tým, uzavřely 
dohodu o spolupráci, stanovili odhady nákladů 
a opatření partnerů. 

Společné financování: 

Každý partner pokryl svůj podíl společných nákladů, 

které vznikly v souvislosti s přípravou projektu, 

jeho řízením, monitorováním a ukončením. Všichni 

partneři vytvořili svůj vlastní rozpočet a vynaložili 

finanční náklady během realizace společného 

projektu. 

Společný personál: 

 

Partneři si vybrali projektový tým, který zahrnoval 

8 lidí. Každý člen projektového týmu měl alespoň 

jednoho zástupce, který se podílel na přípravných 

pracích. Setkání týmu se konaly nejméně jednou 

za 2 měsíce v závislosti na potřebách a naléhavosti 

dané situace. Každý z partnerů zajistil realizaci 

aktivit vyplývajících z jeho části projektu, 

např. stavební práce, stavební dozor, kontrola 

na místě realizace projektu, příprava materiálů 

pro zprávy. Společný personál sestával z: 

- u vedoucího partnera: hlavní manažer týmu, 

projektový manažer, koordinátor projektu části 

projektu vedoucího partnera a hlavní účetní, 

- od partnerů projektu: koordinátor aktivit části 

projektu určitého partnera. 

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 


