ZPRAVODAJ

listopad 2014

Připravili jsme pro Vás další zpravodaj Labské stezky. Také měsíc listopad byl hojný na zajímavé události,
zúčastnili jsme se několika konferencí, seminářů, jednání. Dozvíte se též novinky z dění (nejen) na Labi.
PŘÍPRAVA BEZPEČNÉ TRASY U DOLNÍHO ŽLEBU
1. 11. 2014
„Za krátkých sedm let, co zde bydlíme, vnímám nárůst počtu cyklistů na této silnici.
Dochází zde k poměrně častým střetům mezi cyklisty nebo bruslaři a řidiči. Naštěstí
zatím jen slovním“ řekl před časem Děčínskému deníku Pavel Randák z Dolního Žlebu.
Úzká silnice mezi Čertovou Vodou a Dolním Žlebem se však v příštích dvou letech
pravděpodobně dočká rozšíření, vystavění výhyben či opěrné zdi. Město Děčín chce
na tuto investici využít dotaci z Ministerstva dopravy ČR, která se sice váže
k povodním, ale lze ji použít rovněž na výše zmíněné úpravy. Zvýší se tak bezpečnost
3,5 km dlouhého úseku, jež je součástí mezinárodní Labské cyklotrasy a je hojně využíván i německými cykloturisty.
KONFERENCE PŘES BARIÉRY III V PRAZE
4. 11. 2014
Dne 4. listopadu 2014 se v pražském kongresovém centru uskutečnilo třetí
pokračování konference Přes bariéry, s podtitulem Profesionalita v mapování
přístupnosti veřejného prostoru, sjednocení metodických pokynů. Konferenci, která
se věnuje problematice architektonických bariér, pořádala Pražská organizace
vozíčkářů a svůj příspěvek „Zkušenosti z projektu Labská cyklotrasa - od pramene
k moři - napříč Evropou - bez bariér“ zde mimo jiné představila i Labská stezka o.s.
Hlavními závěry konference je dohoda o formalizaci pracovní skupiny, jež se dlouhodobě věnuje koncepční práci na
metodických pokynech, a finalizace Metodiky kategorizace přístupnosti tras a komunikací.
BIKE TOWER USPĚLA V SOUTĚŽI STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Skleněná, plně automatizovaná parkovací věž pro kola u hlavního nádraží v Hradci
Králové obdržela 5. listopadu 2014 Zvláštní cenu poroty v soutěži Stavba roku 2014
Královéhradeckého kraje. Celková návštěvnost za necelé dva roky, kdy je parkovací
věž v provozu, již překročila číslo 26 tisíc cyklistů. V roce 2014 ji využívá přibližně
o třetinu cyklistů více, nežli tomu bylo v roce 2013. Další parkovací věž v Hradci
Králové by měla být postavena poblíž královéhradecké nemocnice, zájem o ní však
projevila i další města, jako např. Praha či Pardubice.

5. 11. 2014

SEMINÁŘ ČESKO JEDE V BRNĚ
6. 11. 2014
Na brněnském výstavišti proběhl 6. listopadu 2014 v rámci veletrhu Sport Life seminář
Česko jede, pořádaný Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a Asociací cykloměst
a zaměřený na celkový rozvoj cyklistiky a cykloturistiky v České republice. Hovořilo se o organizačním zázemí
a východiscích kampaně Česko jede, podpoře ze strany MMR ČR pro rok 2015, spolupráci s agenturou CzechTourism,
Nadací Partnerství, Českými drahami a dalšími organizacemi. Byly představeny např. Labská stezka, Cyklostezka
Ohře, Krušnohorská magistrála, Greenway Jizera, Moravská stezka či novinky v oblasti propagace terénní cyklistiky.
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VE VLACÍCH ČESKÝCH DRAH STOUPÁ POČET PŘEPRAVOVANÝCH KOL
13. 11. 2014
Vlaky ČD od ledna do konce října 2014 přepravily 930000 kol. V rámci semináře
Česko jede v Brně to uvedla manažerka projektu ČD Bike Ing. Jitka Kocyánová.
V srpnovém týdnu, kdy se pravidelně provádí průzkum, vzrostl denní průměr o 6 %
na více než 11000 kol, a to i přesto, že dopravce letos změnil tarifní politiku pro
přepravu kol. České dráhy také v posledních letech zavádí do provozu speciální
cyklovlaky (např. Kokořínsko). V roce 2015 bude navýšen také počet vozů a spojů
uzpůsobených k přepravě kol. Od prosince 2015 bude možné cestovat s kolem i ve
všech spojích z Prahy do Hamburku, nyní to lze pouze v jediném spoji. ČD by rády zlepšily také infrastrukturu na
nádražích realizací nových cyklostojanů a rozšířením služby půjčoven jízdních kol do dalších stanic.
V KUNRATICKÉM LESE BYLA OTEVŘENA VOZÍČKÁŘSKÁ TRASA KČT
Jubilejní desátá bezbariérová turistická trasa pro handicapované byla Klubem
českých turistů otevřena 19. listopadu 2014 v Kunratickém lese na kraji Prahy.
Okružní trasa měří 5 km, má převýšení 56 metrů a je zařazena do 2. stupně
obtížnosti. Na trase jsou čtyři altány a informační panely s mapou, které návštěvníky
upozorňují na zajímavosti. Využít lze i služby hotelu Globus, kolem kterého trasa
vede. Trasa byla realizována v rámci klubového projektu „Turistika pro všechny“.
Vůbec první vyznačenou trasou pro vozíčkáře byla v roce 2009 trasa Mariánským
údolím na okraji Brna.

19. 11. 2014

SEMINÁŘ K NÁRODNÍMU ROZVOJOVÉMU PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY
20. 11. 2014
Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 se konal v budově Úřadu vlády ČR v Praze seminář pro zástupce měst a obcí
k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny. Pořádán byl Sekretariátem Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany ve spolupráci s Národní radou se zdravotním postižením ČR. Obsahem semináře bylo
seznámení s cíli a zaměřením výše zmíněného programu, dále s postupem při zpracování záměru bezbariérové trasy,
s nezbytnými náležitostmi předkládaných záměrů a rovněž s nejčastějšími chybami a nedostatky, které se vyskytují
při předkládání záměrů. Labská stezka dlouhodobě usiluje o bezbariérovost v rámci projektu: Labská cyklotrasa - od
pramene k moři - napříč Evropou - bez bariér.
SEMINÁŘ O DOTACÍCH NA CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU
25. 11. 2014
V úterý 25. listopadu 2014 proběhl v sídle Ministerstva dopravy ČR seminář o možnostech získání dotací na
cyklistickou infrastrukturu. Setkání pro všechny, kdo mají zájem o novinky v oblasti dotačních programů, pořádaly
společně Státní fond dopravní infrastruktury, Asociace měst pro cyklisty a Ministerstvo dopravy ČR. Účastníci se
mimo jiné dozvěděli, jak probíhá příprava nových Technických podmínek 179, jaké legislativní změny se chystají, jaké
možnosti nabídne nový Integrovaný regionální operační program od roku 2015 nebo jaká jsou nová pravidla
poskytování příspěvků a jak je úspěšně využívat s ohledem na aktuální změny.
FILM O TOUR DE LABE NA FESTIVALU V HRADCI KRÁLOVÉ
Filmový festival „O životě s postižením 2“, pořádaný studentským klubem Gusta, se
konal ve středu 26. listopadu 2014 v aule Univerzity Hradec Králové. V rámci festivalu
byl promítnut také film o Tour de Labe Handicap 2010, který ve spolupráci
s občanským sdružením Labská stezka natočila režisérka Sylvie Dymáková. Na
přibližně půlhodinový dokument o odvaze a odhodlání třech vozíčkářů, kteří na
handbicích zdolali během osmi dní trasu od pramene Labe až do Děčína, se můžete
podívat také v archivu České televize ZDE.

26. 11. 2014
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MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY HRADEC KRÁLOVÉ - KUKS
Monitoring prováděla Nadace Partnerství v letech 2013-2014 pomocí speciálních
sčítačů v lokalitách Věkoše, Smiřice a Kuks. Nejvyšší návštěvnost cyklistů i pěších
byla v součtu zaznamenána ve Věkoších, následují Smiřice a Kuks. Výrazně se tedy
projevuje vliv vzdálenosti města Hradec Králové na návštěvnost jednotlivých lokalit.
U Věkoš bylo sečteno přes 400000 pěších a cyklistů mezi 17. 4. 2013 a 31. 10. 2014,
čili přibližně za rok a půl dlouhé období. V květnu a červnu 2014 bylo zaznamenáno
místy okolo 3000 návštěvníků za den, rekord činí zhruba 3500.
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NADREGIONÁLNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
listopad 2014
Práce na Nadregionální strategii Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů probíhaly
i v listopadu 2014 v plném proudu. Uskutečnilo se jednání na Generálním ředitelství Lesů ČR, kde byly stanoveny
základní postoje a stanoviska Lesů ČR a rovněž proběhla konzultace s Povodím Labe o všech aspektech
a okolnostech, které při vedení cyklostezky po pozemcích Povodí Labe nastanou. Byly definovány podmínky a nivelity
pro nové mosty a průtahy cyklostezky pod mosty existujícími. Pokračovala jednání s vlastníky pozemků, urgence
vyjádření, korektury tras v okolí Hostinného. Kartami zamíchaly volby a výměny starostů. Do konce listopadu
průběžně aktualizujeme jejich seznamy, navazujeme s nimi postupně kontakty a nové představitele měst a obcí
seznamujeme s trasami i celou Nadregionální strategií.
KALENDÁŘ AKCÍ 2015
Již nyní informujeme o termínech akcí, které sami pořádáme nebo se jich v průběhu roku 2015 zúčastníme. Pokud
Vás zajímá, kdy se bude konat populární Odemykání a Zamykání Mrliny, jakou trasu si můžete projet v rámci cyklojízd
Tour de Labe, kdy se uskuteční každoroční konference o Labské cyklotrase nebo na kterých výstavách a veletrzích
budeme propagovat Labskou cyklotrasu a prezentovat naší činnost, klikněte ZDE.

Přejeme Všem našim partnerům, příznivcům a spolupracovníkům
krásné Vánoce a šťastný nový rok 2015.

Více informací o jednotlivých akcích, fotogalerie a videa najdete na webových stránkách:
www.labskastezka.cz
www.tourdelabe.cz
www.gwmrlina.cz
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