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1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti Labské stezky
v Královéhradeckém kraji
Zadavatel:

Královéhradecký kraj
Adresa: Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Kontakt: Mgr. Lucie Hučíková, tel. 495 817 484,
e-mail: lhucikova@kr-kralovehradecky.cz

Zpracovatel:

Partnerství, o.p.s., založená Nadací Partnerství
Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno
Kontakt: Ing. Luboš Kala, tel. 777 184 172,
e-mail: lubos.kala@nap.cz

Východiska:

V roce 2012 v rámci zakázky Zajištění dodávky Monitorovacího zařízení pohybu cyklistů a
pěších dodala Partnerství, o.p.s. Královéhradeckému kraji 3 ks monitorovacích zařízení
cyklistů a pěších pro sledování využití nově budované cyklostezky Kuks – Smiřice –
Hradec Králové v trase Labské stezky. Monitorovací zařízení byla osazena v dubnu 2013
na vybraných lokalitách stezky (Kuks, Smiřice, Věkoše) a v následujících letech poskytnou
zadavateli detailní informace o využívání cyklostezky cyklisty a pěšími.

Období:

Tato zpráva zahrnuje data za období 1. - 31. 10. 2014.

Technologie:

Monitoring návštěvnosti je realizován pomocí
automatických sčítačů Eco-counter. Sčítače Ecocounter využívají pro monitoring pěších
pyroelektrické senzory, tj. technologii založenou
na záznamu skokové změny teploty, kterou
vyvolává průchod návštěvníka. V případě cyklistů
slouží k jejich určení indukční smyčky instalované
pod povrch komunikace, na které monitoring
probíhá.
Záznam dat probíhá 24 hodin denně, nepřetržitě po celý rok, a to v hodinových
intervalech. Na jednotlivých lokalitách je kromě celkového počtu průchozích zjišťován i
směr jejich pohybu. Datová jednotka, do níž se údaje ukládají, je společně s baterií a
dalším zařízením umístěna v zamykatelném kovovém sloupku, na němž je nasunut
dřevěný kryt, zajištěný visacím zámkem.
Běžně užívané technologie zaznamenávají dvě osoby jdoucí vedle sebe jako jednu, a
proto byla pro umístění sčítačů vybírána v případě možnosti úzká místa. Na širokých
cestách, kde zúžení nebylo možné dosáhnout, bude pomocí empirického šetření
stanoven přepočítací poměr reálného počtu turistů a záznamů automatického sčítače.
Tento poměr dosahuje běžně hodnot 1,0 – 1,5.

Lokality:

Po uvážení byly pro monitoring vybrány 3 lokality – Kuks, Smiřice a Věkoše, z nichž každá
má svoje specifika. Hlavním záměrem je dlouhodobé sledování počtu a toku uživatelů
jednotlivými lokalitami v čase.
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Výběr konkrétních míst instalace sčítačů vycházel také z charakteristik využité
technologie a obecných pravidel, které ovlivňují relevantnost naměřených dat.
Především byla vyloučena místa s vícenásobnými průchody týchž osob, např. v blízkosti
křižovatek či informačních panelů.
Tabulka 1: Lokality monitoringu návštěvnosti Labské stezky v Královéhradeckém kraji
Lokalita
Č.
monitoringu
1 Kuks
2 Smiřice
3 Věkoše

Označení
KHK001
KHK002
KHK003

Povrch Šířka
Asfalt
3,0 m
Asfalt
3,0 m
Asfalt
3,0 m

Rozlišení typů
uživatelů
Pěší, cyklisté
Pěší, cyklisté
Pěší, cyklisté

Rozlišení směru
pohybu (IN/OUT)
Pěší, cyklisté
Pěší, cyklisté
Pěší, cyklisté

Obrázek 1: Mapa s vyznačením lokalit monitoringu návštěvnosti Labské stezky

Extrapolace:

V případě záměrného nebo nezáměrného ovlivňování dat (načítání jednotek, zakrytí
čidla) sčítače je prováděna extrapolace dat v rozhodném období, a to na základě
kombinace prostorové a časové korelace dat. Při výpočtu byla vzata v úvahu hodinová
data v periodě min. 7 dní před nebo po rozhodném období (časová korelace) a to za
všechny „sousední“ sčítače (prostorová korelace). Poté je vypočtena míra korelace
rozhodného sčítače se všemi sousedními a pro další výpočet je vybrán ten s nejvyšší
mírou korelace. U něj je zjištěna celková návštěvnost v čase před a po rozhodném
období a touto hodnotou je vydělena celková návštěvnost rozhodného sčítače ve
stejném období. Následně jsou určeny denní a hodinové hodnoty u rozhodného sčítače
v rozhodném období vynásobením hodnot korelujícího sčítače vypočteným
koeficientem.
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2 Výsledky monitoringu návštěvnosti Labské stezky
v Královéhradeckém kraji
2.1 Celkové výsledky za období 1. - 31. 10. 2014
Jak již bylo uvedeno, probíhal ve sledovaném období monitoring návštěvnosti Labské stezky
v Královéhradeckém kraji celkem na 3 lokalitách. Měsíční počty průchodů a průjezdů jednotlivých typů
návštěvníků jednotlivými lokalitami jsou uvedeny níže.
Graf 1: Návštěvnost lokalit monitoringu Labské stezky v období 1. - 31. 10. 2014
(dle lokalit, dle typu uživatele, po měsících)

Tabulka 2: Návštěvnost lokalit monitoringu Labské stezky v období 1. - 31. 10. 2014
(dle lokalit, dle typu uživatele, po měsících)
MĚSÍC
2014
Říjen

KHK001
Celkem
4 734

KHK001
_CYKLO
3 837

KHK001
_PESI
897

KHK002
Celkem
8 161

KHK002
_CYKLO
6 748

KHK002
_PESI
1 413

KHK003
Celkem
13 458

KHK003
_CYKLO
10 879

KHK003
_PESI
2 579

Nejvyšší celková návštěvnost byla v měsíci říjen zaznamenána ve Věkoších (KHK003), následují Smiřice
(KHK002) a Kuks (KHK001). Výrazně se tak uplatňuje vliv vzdálenosti města Hradec Králové na
návštěvnost jednotlivých lokalit.
Nejvíce cyklistů bylo v měsíci říjen zaznamenáno ve Věkoších, přibližně o třetinu menší byl jejich počet
ve Smiřicích. V Kuksu dosáhl počet cyklistů přibližně jedné třetiny počtu ve Věkoších.
Pěší tvoří podstatně méně významnou část uživatelů Labské stezky ve všech sledovaných lokalitách.
Nejvíce pěších bylo v měsíci říjen zaznamenáno ve Věkoších, téměř o polovinu menší byl jejich počet ve
Smiřicích. V Kuksu dosáhl počet pěších přibližně jedné třetiny počtu ve Věkoších.
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2.2 Detailní výsledky v lokalitě Kuks (KHK001 – pěší, cyklisté)
V lokalitě Kuks byli monitorováni cyklisté a pěší (vč. in-line bruslařů a jiných uživatelů). Jedná se o
asfaltovou komunikaci o šířce cca 3 metry. Lokalitou prochází kromě Labské stezky také červená
turistická značka. Sčítač byl v dané lokalitě řešen umístěním indukčních smyček do asfaltového povrchu
a sloupku s čidlem k rozlišení pěších vedle stezky. Vzhledem k šířce stezky lze předpokládat částečné
podhodnocení počtu uživatelů, neboť mohou kolem sčítače projít ve větším počtu vedle sebe v zákrytu.
Obrázek 2: Lokalita Kuks (KHK001)

Obrázek 3: Lokalita Kuks (KHK001)

Graf 2: Rozložení návštěvnosti lokality Kuks v období 1. - 31. 10. 2014 (dle typu uživatele)

Z grafu vyplývá významná převaha počtu cyklistů (81,1%) nad pěšími (18,9%).
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Tabulka 3: Vybrané ukazatele monitoringu návštěvnosti lokality Kuks v období 1. - 31. 10. 2014
ŘÍJEN 2014
Záznamy celkem
Denní maximum
Denní minimum
Nejfrekventovanější den
Hodinový průměr
Denní průměr

KHK001
4 734
Sob 04. Říj 2014 (591)
Stř 22. Říj 2014 (11)
Neděle
6
153

KUKS
KHK001 pesi
897
Ned 05. Říj 2014 (74)
Stř 22. Říj 2014 (4)
Neděle
1
29

KHK001 cyklo
3 837
Sob 04. Říj 2014 (518)
Stř 22. Říj 2014 (7)
Neděle
5
124

V lokalitě Kuks bylo v měsíci říjen zaznamenáno celkem 4 734 průchodů pěších a cyklistů. Denní průměr
záznamů při započítání všech dnů měsíce činil 153, průměrný hodinový počet záznamů byl 6. Denního
maxima bylo dosaženo v sobotu 4. 10. počtem 591. Nejfrekventovanějším dnem týdne byla neděle.
V případě pěších bylo zaznamenáno celkem 897 průchodů. Denní průměr záznamů při započítání všech
dnů měsíce činil 29, průměrný hodinový počet záznamů dosáhl 1. Denního maxima bylo dosaženo
v neděli 5. 10. počtem 74. Nejfrekventovanějším dnem týdne v případě pěších byla neděle.
V případě cyklistů bylo zaznamenáno celkem 3 837 průjezdů. Denní průměr záznamů při započítání
všech dnů měsíce činil 124, průměrný hodinový počet záznamů dosáhl 5. Denního maxima bylo
dosaženo v sobotu 4. 10. počtem 518. Nejfrekventovanějším dnem týdne v případě cyklistů byla neděle.
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Graf 4: Rozložení návštěvnosti lokality Kuks v období 1. - 31. 10. 2014 (pěší po dnech)

Z grafu je patrné, že nejfrekventovanějším dnem z pohledu návštěvnosti pěšími byla ve sledovaném
období neděle (23,2%), následovaná sobotou (21,4%). Naopak nejméně frekventovanými dnem byl
čtvrtek (6,7%).

Graf 5: Rozložení návštěvnosti lokality Kuks v období 1. - 31. 10. 2014 (pěší dle směrů)

Z hlediska směrovosti převažuje pohyb pěších ve směru IN (54,7%), tj. do Hradce Králové, oproti
směru OUT (45,3%), tj. na Kuks.
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Graf 6: Rozložení návštěvnosti lokality Kuks v období 1. - 31. 10. 2014 (cyklisté po dnech)

Z grafu je patrné, že nejfrekventovanějšími dny z pohledu návštěvnosti cyklisty byly ve sledovaném
období neděle a sobota (dohromady téměř 63,5%). Z pracovních dnů byl nejfrekventovanější pátek
(10,5%), nejméně vytíženým dnem byl čtvrtek (5%).

Graf 7: Rozložení návštěvnosti lokality Kuks v období 1. - 31. 10. 2014 (cyklisté dle směrů)

Z hlediska směrovosti převažoval pohyb cyklistů ve směru IN (55,4%), tj. na Hradec Králové, oproti
směru OUT (44,5%), tj. na Kuks.
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2.3 Detailní výsledky v lokalitě Smiřice (KHK002 – pěší, cyklisté)
V lokalitě Smiřice byli monitorováni cyklisté a pěší (vč. in-line bruslařů a jiných uživatelů). Jedná se o
asfaltovou komunikaci o šířce cca 3 metry. Lokalitou prochází kromě Labské stezky také červená
turistická značka. Sčítač byl v dané lokalitě řešen umístěním indukčních smyček do asfaltového
povrchu a sloupku s čidlem k rozlišení pěších vedle stezky. Vzhledem k šířce stezky lze předpokládat
částečné podhodnocení počtu uživatelů, neboť mohou kolem sčítače projít ve větším počtu vedle
sebe v zákrytu.
Obrázek 4: Lokalita Smiřice (KHK002)

Obrázek 5: Lokalita Smiřice (KHK002)

Graf 8: Rozložení návštěvnosti lokality Smiřice v období 1. - 31. 10. 2014 (dle typu uživatele)

Z grafu vyplývá významná převaha cyklistů (82,7%) nad pěšími (17,3%).

Údolní 33 | 602 00 Brno | Czech Republic |
tel: (+420) 515 903 132| fax: (+420) 515 903 110 |
www.partnerstvi-ops.cz | www.scitace.cz

12
Tabulka 4: Vybrané ukazatele monitoringu návštěvnosti lokality Smiřice v období 1. - 31. 10. 2014
ŘÍJEN 2014
Záznamy celkem
Denní maximum
Denní minimum
Nejfrekventovanější den
Hodinový průměr
Denní průměr

KHK002
8 161
Sob 04. Říj 2014 (730)
Stř 22. Říj 2014 (52)
Neděle
11
263

SMIŘICE
KHK002 pesi
1 413
Sob 04. Říj 2014 (108)
Čtv 23. Říj 2014 (14)
Neděle
2
46

KHK002 cyklo
6 748
Sob 04. Říj 2014 (622)
Stř 22. Říj 2014 (35)
Neděle
9
218

V lokalitě Smiřice bylo v měsíci říjen zaznamenáno celkem 8 161 průchodů pěších a cyklistů. Denní
průměr záznamů při započítání všech dnů měsíce činil 263, průměrný hodinový počet záznamů byl
11. Denního maxima bylo dosaženo v sobotu 4. 10. počtem 730. Nejfrekventovanějším dnem týdne
byla neděle.
V případě pěších bylo zaznamenáno celkem 1 413 průchodů. Denní průměr záznamů při započítání
všech dnů měsíce činil 46, průměrný hodinový počet záznamů dosáhl 2. Denního maxima bylo
dosaženo v sobotu 4. 10. počtem 108. Nejfrekventovanějším dnem týdne v případě pěších byla
neděle.
V případě cyklistů bylo zaznamenáno celkem 6 748 průjezdů. Denní průměr při započítání všech dnů
měsíce činil 218, průměrný hodinový počet záznamů dosáhl 9. Denního maxima bylo dosaženo
v sobotu 4. 10. počtem 622. Nejfrekventovanějším dnem týdne v případě cyklistů byla neděle.
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Graf 9: Návštěvnost lokality Smiřice v období 1. - 31. 10. 2014 (po dnech)
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Graf 10: Rozložení návštěvnosti lokality Smiřice v období 1. - 31. 10. 2014 (pěší po dnech)

Z grafu je patrné, že nejfrekventovanějším dnem z pohledu návštěvnosti pěšími byla ve sledovaném
období neděle (23%), následována sobotou (19,8%). Návštěvnost v pracovní dny se pohybovala mezi
10,5% (pondělí) až 12,6% (úterý).

Graf 11: Rozložení návštěvnosti lokality Smiřice v období 1. - 31. 10. 2014 (pěší dle směrů)

Z hlediska směrovosti mírně převažoval pohyb pěších ve směru OUT (50,9%), tj. na Kuks, oproti
směru IN (49,1%), tj. do Hradce Králové.
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Graf 12: Rozložení návštěvnosti lokality Smiřice v období 1. - 31. 10. 2014 (cyklisté po dnech)

Z grafu je patrné, že nejfrekventovanějším dnem z pohledu návštěvnosti cyklisty byla ve sledovaném
období neděle (27,5%), následována sobotou (22,6%). Naopak nejméně frekventovaným dnem byl
čtvrtek (8,4%).

Graf 13: Rozložení návštěvnosti lokality Smiřice v období 1. - 31. 10. 2014 (cyklisté dle směrů)

Z hlediska směrovosti mírně převažoval směr IN (50,9%), tj. na Hradec Králové, nad směrem OUT
(49,1%), tj. na Kuks.
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2.4 Detailní výsledky v lokalitě Věkoše (KHK003 – pěší, cyklisté)
V lokalitě Věkoše byli monitorováni cyklisté a pěší (vč. in-line bruslařů a jiných uživatelů). Jedná se o
betonovou komunikaci o šířce cca 3 metry. Lokalitou prochází kromě Labské stezky také červená
turistická značka. Sčítač byl v dané lokalitě řešen umístěním indukčních smyček do betonového
povrchu a sloupku s čidlem k rozlišení pěších vedle stezky. Vzhledem k šířce stezky lze předpokládat
částečné podhodnocení počtu uživatelů, neboť mohou kolem sčítače projít ve větším počtu vedle
sebe v zákrytu.
Obrázek 6: Lokalita Věkoše (KHK003)

Obrázek 7: Lokalita Věkoše (KHK003)

Graf 14: Rozložení návštěvnosti lokality Věkoše v období 1. - 31. 10. 2014 (dle typu uživatele)

Z grafu vyplývá významná převaha cyklistů (80,8%) nad pěšími (19,2%).
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Tabulka 5: Vybrané ukazatele monitoringu návštěvnosti lokality Věkoše v období 1. - 31. 10. 2014
ŘÍJEN 2014
Záznamy celkem
Denní maximum
Denní minimum
Nejfrekventovanější den
Hodinový průměr
Denní průměr

KHK003
13 458
Ned 19. Říj 2014 (1 127)
Stř 22. Říj 2014 (142)
Neděle
18
434

VĚKOŠE
KHK003 pesi
2 579
Ned 19. Říj 2014 (232)
Stř 22. Říj 2014 (25)
Neděle
3
83

KHK003 cyklo
10 879
Ned 19. Říj 2014 (895)
Stř 22. Říj 2014 (117)
Neděle
15
351

V lokalitě Věkoše bylo v měsíci říjen zaznamenáno celkem 13 458 průchodů pěších a cyklistů. Denní
průměr záznamů při započítání všech dnů měsíce činil 434, průměrný hodinový počet záznamů byl
18. Denního maxima bylo dosaženo v neděli 19. 10. počtem 1 127. Nejfrekventovanějším dnem týdne
byla neděle.
V případě pěších bylo zaznamenáno celkem 2 579 průchodů. Denní průměr záznamů při započítání
všech dnů měsíce činil 83, průměrný hodinový počet záznamů dosáhl 3. Denního maxima bylo
dosaženo v neděli 19. 10. počtem 232. Nejfrekventovanějším dnem týdne v případě pěších byla
neděle.
V případě cyklistů bylo zaznamenáno celkem 10 879 průjezdů. Denní průměr při započítání všech dnů
měsíce činil 351, průměrný hodinový počet záznamů dosáhl 15. Denního maxima bylo dosaženo
v neděli 19. 10. počtem 895. Nejfrekventovanějším dnem týdne v případě cyklistů byla neděle.
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Graf 15: Návštěvnost lokality Věkoše v období 1. - 31. 10. 2014 (po dnech)
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Graf 16: Rozložení návštěvnosti lokality Věkoše v období 1. - 31. 10. 2014 (pěší po dnech)

Z grafu je patrné, že nejfrekventovanějším dnem z pohledu návštěvnosti pěšími byla ve sledovaném
období s výraznou převahou neděle (22,3%), následována úterým (14,8%) a sobotou (14,2%). Naopak
nejméně frekventovaným dnem bylo pondělí (10,8%).

Graf 17: Rozložení návštěvnosti lokality Věkoše v období 1. - 31. 10. 2014 (pěší dle směrů)

Z hlediska směrovosti mírně převažoval pohyb pěších ve směru IN (51,1%), tj. do Hradce Králové,
oproti směru OUT (48,9%), tj. na Kuks.
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Graf 18: Rozložení návštěvnosti lokality Věkoše v období 1. - 31. 10. 2014 (cyklisté po dnech)

Z grafu je patrné, že nejfrekventovanějšími dny z pohledu návštěvnosti cyklisty byly ve sledovaném
období neděle (23,5%) a sobota (16,8%). V pracovní dny byla návštěvnost téměř shodná a
pohybovala se mezi 11,4% (středa) až 12,5% (úterý).

Graf 19: Rozložení návštěvnosti lokality Věkoše v období 1. - 31. 10. 2014 (cyklisté dle směrů)

Z hlediska směrovosti výrazně převažoval pohyb cyklistů ve směru IN (64,8%), tj. na Hradec Králové,
oproti směru OUT (35,2%), tj. na Kuks.
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