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ROZHOVOR OBJEKTIVU SE STAROSTKOU MĚSTA SKALNÁ

Realizovat cyklostezku 
není těžké

Jak obtížná byla realizace cyklostezky 
ze Skalné?

Od nápadu po realizaci počítejte zhruba 
se dvěma roky. Začali jsme na příslušném 
krajském úřadě na odboru Dopravy a re-
gionálního rozvoje s člověkem, který má 
v rámci kraje rozvoj cyklostezek na starosti. 
Následovalo zadání studie proveditelnosti, 
během které se již jednalo s majiteli dotče-
ných pozemků. Tím jsme předešli kompli-
kacím v rámci územního a stavebního ří-
zení. Výstavba kilometrového úseku trvala 

přibližně 3 měsíce. Zvýšení bezpečnosti pro 
rodiny s dětmi v návaznosti na regionální 
cyklotrasy a návštěva historických památek 
byl hlavní akcent při vzniku cyklostezky 
Skalná – Nový Rybník.

Co bylo nejtěžší?
Nejtěžší je vždy sehnat potřebné peníze. 

Zhruba 1 milionem korun přispěl kraj, zby-
tek hradil Státní fond dopravní infrastruk-
tury a město. Z celkových nákladů jsme 
formou dotací získali 80% financí.  Dotační 
tituly jsou vypsané i v letošním roce. 

Cyklostezky v Rudné stále nemáme. A je to škoda, protože na jejich bu-
dování lze získat až 85 % financování z dotačních titulů. Podívejme se 
tedy do města, kde cyklostezky zařídit umí. O problematice cyklostezek 

jsme se bavili se starostkou malého města Skalná u Chebu, Ritou Skálovou.

MĚSTO SKALNÁ U CHEBU
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Skalná u Chebu
Vesnice roku 2017

Obec Skalná (necelých 2000 obyvatel) 
získala ocenění Vesnice roku 2017. Hod-
notící komise ocenila především to, že se 
obec věnuje komplexně všem oblastem. 
Žije bohatým spolkovým, společenským 
a kulturním životem. Veřejná prostranství 
poskytují dostatek prostoru pro setkávání 
obyvatel a volnočasové aktivity a jsou kva-
litně navržena, vkusně vybavena a je o ně 
řádně postaráno. Péče o životní prostředí 
je dle komise též mimořádná. 

Zajímavosti: škola, mateřská školka, 
přírodní koupaliště, 2x fotbalové hřiště 
s novými kabinami (hrají zde i mezinárod-
ní soutěže, hřiště využívají i ligová muž-
stva), dětské hřiště, 3x cyklostezka, hrad, 
zřícenina, 2x muzeum (hradní a hasičské), 
2x kostel, zámek, plánuje se golfové hřiště. 
V obci je velké množství restaurací, cukrár-
na, muzeum, dále hotel, penzion, několik 
obchodů, 2x kadeřnictví, masáže, pošta, 
čerpací stanice, lékárna, trafika, knihovna, 
dětský i praktický lékař i zubař. V obci vy-
růstal a s fotbalem začal Pavel Nedvěd, kte-
rý se tam dodnes rád a často vrací.

Když se podíváte zpětně, je něco, co bys-
te doporučila udělat jinak?

Určitě bych doporučila připravovat pro-
jekty dopředu i tzv. do šuplíku, i když mo-
mentálně dotační programy vypsané nejsou. 
V momentě vypsání dotace či získání peněz 
z jiných zdrojů pouze projekt zaktualizujete 
a pustíte se ihned do realizace. A čas jsou pe-
níze. Jakákoliv výstavba musí jít ruku v ruce 
s územním plánem, ten je třeba promyšleně 
připravovat.

Děkujeme za rozhovor
Peter Bittó


