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Realizátor projektu = MAS Sokolovsko o.p.s.

• Místní akční skupiny jsou 
spole čenství občanů, 
neziskových organizací, 
podnikatelů, obcí a svazků
obcí)

• Členové MAS spolupracují
na rozvoji Sokolovska
metodou LEADER

• Samotná MAS poskytuje 
obecn ě prosp ěšné
služby pro rozvoj regionu.

* 21. 7. 2006



Některé (z)realizované projekty (1/3)
Propaga ční kampa ň – Za krásami MAS Sokolovsko

► Letáky + propagační filmy na DVD a na Internetu (YouTube)

CZ.1.09/4.3.00/18.00406 



Některé (z)realizované projekty (2/3)
Obnova relikt ů zaniklých obcí Slavkovského lesa

► Vyhledávací studie (v realizaci)
► Projektové dokumentace na obnovu vybraných reliktů
► Bulletin o obnově reliktů
► Studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci dle pravidel ROP SZ
• Navazuje na „Zaniklé obce na Březovsku“

CZ.1.09/2.1.00/30.00751

( p r o b í h á )



Některé (z)realizované projekty (3/3)
Řemeslo m á zlaté dno

► Kurzy lidových řemesel (Královské Poříčí, Chodov, Stříbrná)
► Kluby lidové tvořivosti (Královské Poříčí)
► Propagace lidových řemesel (akce, videa, webové stránky, exkurze, 

výstavy)

( p r o b í h á )



Myšlenka projektu (1/2)

• Téma zaniklých obcí a cykloturistiky ve Sl. lese se 
dostalo do pop ředí zájmu před několika lety

• MAS Sokolovsko, město Březová a další subjekty téma 
dlouhodob ě rozvíjí .

Kamenice u 
Březové v r. 1952

Ubikace vojáků

Autor: Luděk Jaša



Myšlenka projektu (2/2)
Příbuzné dotační projekty

►Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR -
1. etapa
�kniha a naučná stezka Zaniklé obce Březovska (©

Město Březová)

►Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa
�PD obnovy reliktů, studie – BĚŽÍ NYNÍ

►Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského 
lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině
�návrh cyklotras, PD rekonstrukce/výstavby cest –

BĚŽÍ NYNÍ



Motivace k projektu

1. Cyklistika = oblíbená aktivita obyvatel i turistů
→ Rozvoj regionu
→ Přivedení cykloturistů do obcí, oživení obcí
→ Navázání na populární cyklostezku Ohře

2. Místní historické téma: zaniklé obce
→ Poznání minulosti => poznání současnosti



Upozornění na matoucí název

Název projektu = „Cyklostezky po zaniklých 
obcích Slavkovského lesa a …“

Řešeny jsou pouze 
cyklostezky.

Řešeny jsou obecně cesty 
vhodné pro cyklisty .

Řešeny jsou ty úseky, 
které v I. etapě navrhne 

Vyhledávací studie , 
nezávisle na Studii 

proveditelnosti.

Řešeny jsou pouze 
úseky navrhnuté ve 

studii proveditelnosti.

Tyto nejasnosti jsou vysvětleny již ve studii proveditelnosti.



Problémy k vyřešení

Sokolovská kotlina 
Šabina, Dolní Rychnov, Sokolov; Ohře

Březová
Brána do Slavkovského lesa

Slavkovský les
Březová, Loket, Horní Slavkov, Krásno, Prameny, 

Kladská, Arnoltov, Šabina

Zaniklé obce

1) Chybí
propojky z CS 
Ohře do Sl. lesa

2) Cesty ve Sl. 
lese jsou ve 

špatném stavu
3) Ve Sl. lese 

nejsou cyklotrasy
(a už vůbec ne přes 

zaniklé obce)
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Stávající cyklotrasy

Cyklostezka (CS) Ohře



Způsob řešení

Sokolovská kotlina 

Březová

Slavkovský les

Zaniklé obce

1) Dohoda MAS 
a obcí o 

spolupráci

2) Zpracovat 
projektovou 
dokumentaci

3) Studie vedení
cyklotras a 
propojení

3



Dohoda o spolupráci

• Účastn íci dohody : MAS Sokolovsko, 
města a obce Sokolov, Dolní Rychnov, 
Březová, Loket, Krásno, Horní Slavkov, 
Šabina, Rovná.

• MAS Sokolovsko
→ nositel projektu do budoucna
→ přizpůsobení dotačního titulu Leader

• Obce a města
→ vynasnaží se zajistit financování na stavební

úpravy úseků



Kulturně-historický smysl



Žádost o dotaci

• 16. výzva ROP Severozápad
• Oblast podpory: 2.1 - Budování kapacity pro 

místní rozvoj, informovanost a osvetu 
verejnosti

• Celkové způsobilé výdaje: 3,89 mil. Kč
• Na předfinancování projektu se podílí

především obce a města, na jejichž
katastrálním území se projekt realizuje.



Smlouva o dílo

Zhotovitel: Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.
Ing. Petr Král

Popis v další prezentaci



Konec

MAS Sokolovsko o.p.s.
Náměstí Míru 230

357 61  Březová

IČ: 279 62 008

Veškeré aktuální informace o projektu:
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/cyklostezky/

Tel. 352 633 520
mas.sokolovsko@volny.cz
www.mas-sokolovsko.eu


