VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Vážení přátelé,
máme za sebou druhý rok hledání cest, jak uvést do života projekt přírodě blízkých, terénních
cyklostezek pro širokou veřejnost (tzv. singletrailů), které jsme nazvali symbolicky podle místa
vzniku této myšlenky Čertovy stezky - Brána Beskyd. Poučeni z příkladů jiných míst republiky jsme
od počátku tušili, že nás čeká trnitá cesta, plná obtížných jednání s úřady, boj s ne vždy jasnou
legislativou a někdy až fanatickými odpůrci tohoto současného přístupu k trávení volného času a
rekreace v přírodě. V této chvíli má spolek 32 členů, několik desítek dalších dobrovolných dárců a
stovky podporovatelů z celé ČR a SR. Postupně jsme svým systematickým přístupem založeným na
vyjednávání a věcných argumentech dokázali, správcům a majitelům pozemků, ale i úřadům, že je
možné s námi dlouhodobě spolupracovat a navázali jsme tak, důležité smluvní a partnerské vztahy.
Dokazujeme, že tyto stezky patří do současné krajiny, v které poté splynou jako by v ní byly
doslova vrostlé odjakživa. Stezky propojují lidi v komunitu, a komunitu ve společnost, učí nás jak
žít v souladu s přírodou. Mnozí, tak dnes srovnávají porodní bolesti tohoto hnutí s ne vždy lehkými
počátky turistiky v našich krajích na počátku minulého století, jako tehdy také nového,
nepoznaného, společenského fenoménu. Tento rok jsme všichni udělali pořádný kus práce a
společně s partnery městem Nový Jičín a Lesy ČR a.s. jsme nakročili o krok blíže k realizaci
projektu. Děkuji Vám všem za podporu a těším se na další spolupráci v roce 2017.

v Novém Jičíně, 7.2.2016

Petr Vičan, předseda spolku

Poslání a cíle organizace Čertovy stezky
Jsme dobrovolným a neziskovým svazkem občanů, kteří se spolčili pro poskytování obecně
prospěšné činnosti v oblasti budování a provozování přírodě blízkých, terénních, cyklistických
stezek za účelem rozvoje rekreace a sportu.
Cíle spolku jsou:
- poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti rekreace, sportu a cestovního
ruchu spočívající v návrhu, stavbě, údržbě, provozování a propagaci přírodních cyklostezek tzv.
trailů
- zpřístupnění těchto stezek široké veřejnosti a vystupovat jako právnická osoba oprávněná hájit a
prosazovat zájmy a práva cyklistů a dalších nemotorizovaných uživatelů stezek
- propagace a vytváření podmínek aktivního trávení volného času a zdravého způsobu života v
souladu s přírodou, výchova dětí a mládeže v souladu s těmito principy
- rozvoj komunitního života v našem kraji, dědictví našeho kraje a ochrana přírody
- pořádání tělovýchovných a sportovních akcí pro širokou veřejnost

Stručná historie a shrnutí činnosti spolku za 2015
V lednu roku 2015 byl založen spolek Čertovy stezky z.s. Na první veřejné schůzi a zároveň
prezentaci spolku, byla široké veřejnosti a představitelům města prezentována vize projektu,
vytvoření sítě přírodě blízkých singltreků pod názvem Čertovy stezky – Brána Beskyd. Spolkem byly
vytypovány vhodné lokality pro stezky v okolí chátrající rekreační oblasti Čertův rybník u Nového
Jičína. Návrh byl předložen a konzultován na městském úřadě Nový Jičín s představiteli města,
odbory majetku, rozvoje a investic, životního prostředí a stavebním odborem. Byly započaty
jednání jak s úřady samosprávy, s majiteli pozemků a státní správy a všech dotčených orgánů.
Mezi tím členská základna spolku rostla a s ní i možnost setkávání se u sportovních a společenských
aktivit pořádaných v oblasti Čertova rybníka. Pořádali jsme několik brigád zaměřených na vyčištění
této lokality od odpadků, přidali jsme se k dobrovolnické akci Ukliďme Česko u příležitosti Dne
země. Prezentovali jsme spolek a vařili dobrou kávu na Restaurant day lidem z okolí. Pořádali jsme
vyjížďky s cílem ukázat potenciál naší oblasti, poznat nová, zajímavá místa v krajině, které v
budoucnu mohou stezky propojovat v zajímavou destinaci. Stali jsme se platnými členy České
Mountaibikové Asociace (ČEMBA) a prošli školením na plánování přírodních stezek. Měli jsme
obrovskou radost, když se k nám přidávali noví členové - děti a mládež, kterým tak pomáháme

objevovat svět aktivního pohybu v přírodě, pocit sounáležitosti, a pocit zodpovědnosti za budování
a údržbu stezek.

Činnost spolku v roce 2016
Projekt Čertovy stezky – Brána Beskyd
Na konci roku 2015 byla dokončena projektová dokumentace Čertovy stezky – I. Etapa pro územní
rozhodnutí a byla předána majitelům pozemků městu Nový Jičín a ředitelství Lesů ČR s žádostí o
uzavření smlouvy o provozování stezky.
Po společných prohlídkách území, několika jednáních o definici smluvního vztahu uzavřel spolek
smlouvu o provozování stezek s Lesy ČR. Jde o majitele 90% rozlohy území, kde se mají nacházet
stezky. https://www.facebook.com/Certovystezky/posts/537164743128997:0
Se zástupci města NJ byly vytyčeny části stezek na pozemcích města, jedná se o zbývajících 10%
rozlohy území, kde se mají nacházet stezky. Po ročním jednání o podmínkách smlouvy, zejména
provozním řádu a řešení bezpečnosti návštěvníků, rada města schválila majetko-právní záměr na
výpůjčku pozemků spolku Čertovy stezky. Spolek tak uzavřel smlouvu s městem Nový Jičín o
výpůjčce pozemků pro budoucí stezky, pro jejich značení a informační tabule.
Projektová dokumentace byla poté předložena orgánům státní správy, odboru životnímu prostředí k
vydání koordinovaného závazného stanoviska. Odbor životního prostředí závazné stanovisko nevydal
a požaduje vypracování biologického hodnocení. Na členské schůzi bylo odhlasováno objednání
zpracování tohoto hodnocení.

Osvětová činnost spolku
V květnu 2016 jsme pořádali seminář “Realizace a provozování stezek v příměstských oblastech” na
Městském úřadě v Novém Jičíně. Cílem bylo ukázat na reálných příkladech ze zahraničí, ČR a SR,
jak vybudování a provozování přírodních stezek přispělo k nastartování sportovního, společenského
a komunitního života v popsaných oblastech a okolí. Ukázat pozitívní vliv takovýchto projektů na
tvorbu nových pracovních příležitostí a zlepšení podnikatelského prostředí v daném kraji. Za
správce a majitelé pozemků, samosprávu se zúčastnili pan Mgr. Ing. Jan Ševčík ředitel Lesů ČR s.p.
krajské ředitelství Frýdek Místek, pan Mgr. Pavel Rozbroj místostarosta města Nový Jičín a zástupci
různých odborů městského úřadu. Přednášející byli Petr Vičan, Jaromír Valeš (Čertovy stezky) Příklady realizací stezek v zahraničí, Roman Kalabus (zástupce ČEMBA a Bike Arény Vsetín) Nejvýznamnější bike resorty v ČR, Radka Chalúpková-Filipíková (Kola pro Afriku) Má osobní
zkušenost s projektem trailů ve městě Brevard,USA a Jiří Vičan (Čertovy stezky) Potenciál projektu
čertovy stezky pro NovýJičín a okolí.
https://www.facebook.com/Certovystezky/posts/575526812626123:0
https://www.facebook.com/Certovystezky/posts/576948595817278:0

Sportovní a společenská činnost spolku
Celoročně jsem pomáhali jsme na brigádách v našem okolí a vůbec tam, kde bylo potřeba. Přidali
jsme se k akci Ukliďme Česko a Zdravé město Nový Jičín a čistili okolí stezky z Rybí na Lamberk v
Novém Jičíně, kolem potoka Rakovec. S odpadky bojujeme jak se dá na všech stezkách v okolí NJ.
https://www.facebook.com/Certovystezky/posts/562331293945675
Společně s dalšími cyklisty z okolí jsme pomáhali na brigádě bio-farmy Bludička sázet stromky a
rekultivovat tak místní les po jeho vykácení po kůrovcové kalamitě.
Proběhlo několik jarních i podzimních brigád zaměřených na úklid stezek v okolí Čertova rybníka,
kde členové a vůbec všichni, kteří se jich zúčastnili, zbavovali stezky nejen odpadků, ale i
spadaných větví, vyvrácených stromů a podzimního listí.
https://www.facebook.com/Certovystezky/photos/?tab=album&album_id=669344563244347
Účast na otevírací brigádě na Rychlebských stezkách
ttps://www.facebook.com/Certovystezky/posts/551158068396331
Jako příspěvek pro financování projektu byla vyrobena a členům spolku nabídnuta první série triček
Čertovy stezky. Z každého trička, které si lidé zakoupili, byla převedena částka určená na budoucí
stavbu trailů.
https://www.facebook.com/Certovystezky/posts/537164743128997:0

V srpnu jsme pořádali již tradiční setkání nejen členů spolku - Den na trailech spojený se výukou
techniky jízdy na horských kolech pro děti i dospělé na chatě Svinec. Tentokrát společně s běžci
skupiny Hýbej se a pomáhej.
https://www.facebook.com/Certovystezky/photos/?tab=album&album_id=618026131709524
Zástupci spolku jako členové ČEMBA se zúčastnili ČEMBA-víkendu v budoucí trailové destinaci Trail
of Life Tvorožná Lhota na Jižní Moravě. Místní spolek společně s obcí tam v loni vybudovali jeden z
nevětších a nejlepších pumptracků v ČR a krok za krokem připravují projekt trailů.
https://www.facebook.com/Certovystezky/photos/?tab=album&album_id=588307751348029
Zúčastnili jsme se členské schůze ČEMBA v Brně, konzultovali novinky ohledně dění v jiných
trailových oblastech ČR, informovali se o plánech, o tom co se připravuje na rok 2017 např. kde se
budou stavět nové traily, o připravované certifikaci trailových center, o připravované kampani
agentury CzechTourism “Česko země bikingu”.
Na závěr sezóny, na konci listopadu, jsme uspořádali opět již tradiční DUŠIČKY NIGHT RIDE aneb
zavírák cyklistické sezóny. Jde o výjezd na kopec Svinec spojený se západem slunce a poslední
noční vyjížďkou po stezkách v okolí.
https://www.facebook.com/Certovystezky/photos/?tab=album&album_id=661777510667719

Finanční zpráva o hospodaření spolku
Příjmy spolku v roce 2016:
členské příspěvky a dary
prodej triček Čertovy stezky
Příjmy celkem

20808,11550,32358,-

Výdaje spolku v roce 2016:
nákup drobného spotř. materiálu
nákup triček Čertovy stezky
služby, opravy nářadí
Výdaje celkem

289,9487,5175,14951,-

Stav hospodaření spolku za rok 2016, k 31.12.2016 je +17 407,- Kč.
Spolek obdržel v roce 2016 jeden věcný dar, sklonoměr Suunto PM-5/360 PC v hodnotě 7
000,-kč.

Na běžném účtu spolku je k 31.12.2016 částka 34 710,- Kč
V pokladně spolku je k 31.12.2016 částka 2 275,- Kč.

Záměry organizace na rok 2017
V dalším roce budeme pokračovat ve vyjednávání s orgány státní správy tak, aby jsme obdrželi
jejich kladné stanovisko a projekt mohl být podán k získání územního rozhodnutí. Bude nutné
nechat vypracovat a najít zdroje financování uloženého Biologické hodnocení. Jakmile projekt
obdrží územní rozhodnutí začít s trasováním prvních stezek a přípravou jejich realizace.
Pokračovat budeme i v osvětové činnosti spolku u veřejnosti, budeme organizovat úklidové a
údržbové brigády na stezkách v okolí, případně jiných lokacích, zorganizujeme tradiční sportovní a
společenské akce.

Spolupráce, členství v mezinárodních a celorepublikových organizacích
Spolek Čertovy stezky je členem České Mountain Bikové Asociace (ČEMBA) a aktivně se tak zapojuje
do celorepublikového dění v oblasti rozvoje a hájení práv terénních cyklistiky.
Jsme ověřenou a registrovanou organizací programu TechSoup, sdružení VIA, která nám umožňuje
používat partnerské produkty Google pro efektívní správu a řízení spolku.

Transparentnost
Díky transparentnímu účtu 2700739630/2010 vždy dozvíte na co byly Vaše peníze použity. Náhled
na účet je zde: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi…

Členové, zaměstnanci a spolupracovníci
Spolek má 32 dobrovolných členů a dalších 34 dárců a podporovatelů.
V současné době spolek nemá zaměstnance a veškerá jeho činnost je založena na bezplatném
dobrovolnictví.

Poděkování
Dovolte abych jménem spolku Čertovy stezky poděkoval Vám členům, příznivcům, podporovatelům
a dárcům, Vám všem, kteří jste přispěli svou dobrovolnou prací, svými finančními dary, nebo
jakoukoliv jinou formou k tomu, že myšlenka vybudování přírodních stezek v okolí Nového Jičína
žije dál.
Děkujeme také Radovanovi a Gabriele Žitníkovým a jejich farmě Bludička za možnost přejezdu
jejich pozemků a skvělý příklad soužití cyklistů a hypoturistů v zemědělsky obhospodařované
krajině.
Děkujeme firmám z našeho okolí - Konkys, Bloom Cafee & Snack bar za poskytnutí bezplatné
podpory našemu projektu v tomto roce..
Nakonec je nám velkým potěšením poděkovat našim partnerům, majitelům pozemků budoucích
trailů, a to městu Nový Jičín a podniku Lesy ČR a.s. za podporu, kterou jste nám, bezplatným
poskytnutím svých pozemků a podpisem smluv, takto vyjádřili.
Budeme se těšit na další spolupráci s Vámi se všemi v roce 2017.

Orgány spolku
Nejvyšším statutárním orgánem spolku je rada ve složení:
Ing. Petr Vičan, předseda spolku,
tel. +420 604 972 878
Ing. Jaromír Valeš, první místopředseda spolku,
tel. +420 734 765 936
Ing. Jiří Vičan, druhý místopředseda spolku,
tel.+420 775 185 134

Kontaktní data spolku
Čertovy stezky z.s.
Pod Skalkou 2158/49
741 01 Nový Jičín
IČ: 03737756
DIČ: CZ03737756
č.ú.: 2700739630/2010
eMail: info@certovystezky.cz
web: www.certovystezky.cz
facebook: www.facebook.com/Certovystezky

ZÁBAVA 

PŘÍRODA DĚDICTVÍ

 “Bez Vaší podpory stezky žít nemohou”

