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Výstup: Cyklojízda 

Datum konání akce: 7.5. -10.5.2015 

A zase Jedeme Všichni! - si mohli říci účastníci již třetí cyklojízdy projektu na podporu 
elektromobility s názvem ,,JEDEME VŠICHNI“.  Opět mohli návštěvníci jednotlivých zastavení 
vyzkoušet náš cyklotrenažer s virtuální realitou nebo prohnat elektrony projektového 
elektrokola. Ti odvážnější, kteří se připojili k našemu pelotonu, ať už na elektrokolech nebo 
klasických kolech, pak mohli s námi absolvovat trasu, která vedla opět přes území 6 Místních 
akčních skupin, ale byla oproti minulým cyklojízdám částečně pozměněna, tak abychom 
zapojili do projektu i jiné části území než v minulém roce.  

Trasa cyklojízdy 2015 a zastavení: 
 
7.5.2015 9:00 - Lhota u Opavy, start cyklojízdy, propagace projektu 
7.5.2015 10:00 - Opava, Horní náměstí, zdravice náměstka primátora Statutárního města Opavy 
7.5.2015 11:30 - Holasovice, Muzeum Slezský venkov, zastavení s propagací projektu 
7.5.2015 13:00 - Sosnová (Vitaminátor), zastavení cyklojízdy s exkurzí k regionálnímu výrobci 
7.5.2015 12:30 – start dílčí části - Dolní Moravice (Rýmařovsko, II. Paralelní část cyklojízdy) 
7.5.2015 14:00 – Malá Morávka(Rýmařovsko, II. Paralelní část cyklojízdy) 
7.5.2015 14:00 - Horní Benešov (náměstí), zastavení s propagační akcí 
7.5.2015 16:30 - Karlovice (zastavení cyklojízdy, Muzeum Kosárna) 
7.5.2015 18:30 - Vrbno pod Pradědem 
 
8.5.2015 9:00 - odjezd z Vrbna pod Pradědem 
8.5.2015 10:00 - Rejvíz, zastavení 
8.5.2015 12:00 - Bělá pod Pradědem, zastavení 
8.5.2015 14:00 - Praděd, výjezd horské skupiny pelotonu na vrchol 
8.5.2015 16:00  - ukončení dne Bělá pod Pradědem 
 
9.5.2015  9:00 - Bělá pod Pradědem odjezd 
9.5.2015  11:00 –Ramzová, zastavení 
9.5.2015 15:00 – Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem, zastavení 
 
10.5.2015 9:00 – odjezd Kunčice 
10.5.2015 12:00 - Dolní Morava, zastavení, propagace 
10.5.2015 15:00 - Studené, zastavení, propagace 
10.5.2015 18:00 - Žamberk, zastavení, propagace, ukončení cyklojízdy 
 

Cyklo-foto-fejeton z průběhu cyklojízdy 

Peloton odstartoval na území MAS Opavsko dne 7.5.2015 v 9:00 ze Lhoty u Opavy (Háj 
ve Slezsku) a pokračoval přes Opavu, Holasovice, Sosnovou ve směru na Horní Benešov (MAS 
Hrubý Jeseník). 

 



 

Start cyklojízdy - Zastavení Lhota, Háj ve Slezsku (MAS Opavsko). 

 

 

Cyklojízda Jedeme všichni 2015 zdraví statutární město Opavu. Elektrifikované i klasické 

cyklisty přišel podpořit náměstek primátora Dalibor Halátek, který sám jezdí po městě a 

regionu na služebním jízdním kole. 

 

 

Zastavení Holasovice, Muzeum Slezský venkov (MAS Opavsko) 

 

 



Na území obcí místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. se zformovala skupina účastníků 

peletonu 7. 5. 2015 a vyrazila z Rýmařova v 12,00 hodin a měla první zastávku v Dolní 

Moravici u fotbalového hřiště. Zde si v čase od 12,30 hodin do 13,30 hodin mohl každý 

návštěvník vyzkoušet elektrokolo a zároveň i otestovat své fyzické schopnosti na 

cyklotrenažeru. Další zastávkou, kdy si každý mohl vyzkoušet elektrokolo a cyklotrenažér byla 

Malá Morávka u víceúčelového hřiště. V období od 14,30 do 15,30 hodin si mohl každý vše 

vyzkoušet. Návštěvníci jednotlivých zastávek tak dostali informaci jaké elektrokolo je vhodné 

a jaké jsou i provozní povinnosti každého uživatele k dobrému užívání elektrokola. 

Obě skupiny cyklojízdy se setkaly na zastavení v Horním Benešově, kde byly společně 

propagovány cíle projektu. 

 

 
Zastavení Horní Benešov (MAS Hrubý Jeseník). 

 

 

 

Vrbno pod Pradědem. 8.5.2015. Výprava se vzhledem k účasti neelektrifikovaných účastníků 

dělí na část elektrohorskou – vyjíždějící na Praděd a část míjející Praděd tzv. severním 

obchvatem. V Bělé na shledanou. 

 



 

Účastníci cyklojízdy uprostřed přírody Jeseníků 

 

8.5.2015Část výpravy vyjela na elektrokolech propagovat projekt Jedeme všichni na nejvyšší 

horu Jeseníků. Pro elektrokola není Praděd adrenalinový výkon (pokud teda nedojde šťáva). 

S pomocí elektrického pohonu vyjede na vrchol i méně zdatný amatérský sportovec. 

Elektrický pohon na vrcholu Jeseníků zaujal množství návštěvníků a to je ta nejlepší 

propagace. Jen pozor při sjezdu, Praděd je oblíbeným cílem tisíců turistů, chce to být 

ostražitý a stále na brzdách, takže cesta dolů bez kotoučových brzd může být velice fyzicky 

náročná. Projektová kola však nezklamala. 

 

  



Další den (9.5.2015) čekal účastníky cyklojízdy přejezd z Jeseníků přes Králický Sněžník 

do Orlických hor. 

 

Obří skály. I sem vyjedeme všichni… hlavně když máme svoje elektromotory. A zastavení 
s propagací projektu v přírodě – Pod Šerákem (vpravo). 

 

Ramzová. Kola a nohy spočinou. Seznámíme se s kolemjdoucími a kolemjedoucími, zda by je zajímala 

elektrifikace cykloturistiky, protože přeci Jedeme všichni.  

 

Kunčice, zastavení 10.5.2015 

 



 

10.5.2015Dolní Morava. Chata U Slona disponuje vlastní půjčovnou elektrických kol. Zde jsou 
elektrocyklisté vždy srdečně vítáni. Pěší rádi vyzkouší náš cyklotrenažér. A trasa dále vede na 
Studené, kde je další zastavení cyklojízdy s možností vyzkoušení elektrokol pro místní. 

 

Návrší (MAS Orlicko) 

Město Žamberk cyklojízdu přivítalo dne 10.5.2015 v odpoledních hodinách. Účastníci zdolali 
za 4 dny přibližně 220 km (někteří i více).  

Všem účastníkům na elektrokolech i klasických jízdních kolech bez pohonu a návštěvníkům 
propagačních aktivitna jednotlivých zastaveních i po cestě děkujeme za podporu našeho 
projektu a těšíme se opět na společné pokračování v příštím roce! 

 


