Železná cyklotrasa

Název projektu / Tituł projektu: Železná cyklotrasa / Żelazny szlak rowerowy
Registrační číslo projektu (evidenční číslo): CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000331
Partneři projektu: obec Godów, obec Zebrzydowice, město Jastrzębie-Zdrój, obec Petrovice
u Karviné, statutární město Karviná
Celkové náklady projektu: 1 321 792,29 EUR (z toho: 522 159,80 EUR – obec Godów,
210 419,– EUR – obec Petrovice u Karviné, 14 984,06 EUR – statutární město Karviná,
172 697,43 EUR – město Jastrzębie-Zdrój, 371 532,– EUR – obec Zebrzydowice)
Celkové způsobilé náklady projektu: 1 321 792,29 EUR (z toho: 522 159,80 EUR – obec
Godów, 210 419,– EUR – obec Petrovice u Karviné, 14 984,06 EUR – statutární město
Karviná, 172 697,43 EUR – město Jastrzębie-Zdrój, 371 532,– EUR – obec Zebrzydowice)
Výše dotace – příspěvek ERDF: 1 123 523,44 EUR (z toho: 469 335,83 EUR – obec
Godów, 178 856,15 EUR – obec Petrovice u Karviné, 12 736,45 EUR – statutární město
Karviná, 146 792,81 EUR – město Jastrzębie-Zdrój, 315 802,20 EUR – obec Zebrzydowice)
Výše dotace – příspěvek ze státního rozpočtu: 11 270,15 EUR (z toho: 10 520,95 EUR –
obec Petrovice u Karviné, 749,20 EUR – statutární město Karviná)
Doba realizace: 01/2017–11/2018
Dotační titul:
Projekt „Železná cyklotrasa",
registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000331,
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Projekt „Żelazny szlak rowerowy“,
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000331,
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
Projekt získal dotaci
Projekt "Železná cyklotrasa" získal dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Dotaci získali partneři projektu: obec Godów (vedoucí partner projektu), obec Zebrzydowice
(partner projektu), město Jastrzębie-Zdrój (partner projektu), obec Petrovice u Karviné
(partner projektu) a statutární město Karviná (partner projektu).
Jedná se o společný česko-polský projekt, kdy kromě jiného, statutární město Karviná pořídí
cyklistické značky na území města Karviné, brašny a bidony pro cyklisty. Dále partneři

projektu vybudují cyklostezky s informačními tabulemi, zorganizují cyklistickou vyjížďku a
soutěž. Hlavním cílem projektu je vytvoření společného turistického produktu založeného na
spojení dvou částí pohraničí sítí cyklostezek, umístěných na nepoužívané železniční tratě v
partnerských obcích.
Společná česko-polská cyklistická vyjížďka po Železné cyklotrase
Dne 21.09.2018 se uskutečnila společná česko-polská cyklistická vyjížďka po nově
vyznačené Železné cyklotrase. Cyklistická vyjížďka vedla v trase Karviná – Petrovice u
Karviné – Godów – Jastrzębie-Zdrój – Zebrzydowice – Karviná. Start cyklistické vyjížďky
byl ve 12 h v Karviné (Dvůr Olšiny, sběr účastníků z Karviné), následovala ve 12:20 h
zastávka na hraničním přechodu Golkowice/Závada (sběr účastníků z Petrovic u Karviné), ve
12:45 h zastávka u Obecního úřadu v Godowě (sběr účastníků z Godowa), ve 13:05 h
zastávka v Jastrzębie-Zdroji na odpočívadle na ul. Szotkowicka (sběr účastníků z JastrzębieZdroju), v 15:00 h zastávka v Zebrzydowicích – Obecní kulturní dům, ul. Ks. A. Janusza 21
(sběr účastníků ze Zebrzydowic), cíl byl v Karviné (Dvůr Olšiny). Během cyklistické
vyjížďky obdrželi její účastníci občerstvení a propagační předměty.
Průvodce a mobilní aplikace po Železné cyklotrase
V rámci realizace projektu byl vydán průvodce s mapou (v české, polské, anglické jazykové
verzi), který provede turistu po zajímavých místech na trase Železné cyklotrasy. Elektronická
verze průvodce je ke stažení na internetových stránkách: https://www.karvina.cz/folder/607/
Dále byla vytvořena mobilní aplikace (v české, polské, anglické jazykové verzi), která rovněž
provede turistu po zajímavých místech Železné cyklotrasy a kde je navíc možnost zahrát si
virtuální hru na principu geocachingu. V rámci hry cykloturista může za správné odpovědi
získat propagační předměty vytvořené v rámci projektu. Mobilní aplikace je ke stažení na
internetových stránkách: https://cz.zelaznyszlakrowerowy.pl

