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PROČ PLÁNUJEME ÚSEK PARDUBICE - KOJICE
 Pardubice chtějí být plnohodnotnou součástí evropské
Labské cyklostezky
 Úsek Labské cyklostezky Kuks – Hradec Králové je
zrealizován
 V současnosti probíhají intenzivní přípravy na realizaci
Labské cyklostezky v úseku Hradec Králové - Pardubice
 Úsek přes Pardubice je zrealizován
 Kudy dál Hamburku??? Po okreskách do Kolína???
 Město Pardubice řeší koncepci městské a na město
navazující krajinné zeleně
 Základním problémem je neprůchodnost polabské krajiny
v okolí Pardubic, zánik starých cest, míst odkazujících na
paměť krajiny
 Je třeba vytvořit páteř nové cestní sítě
 Labská cyklostezka v tomto úseku by přispěla ke
zkvalitnění bezmotorové dojížďky z dotčených obcí do
Pardubic či Přelouče či jako bezpečné spojení mezi
jednotlivými obcemi
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STÁVAJÍCÍ STAV ÚSEKU PARDUBICE - KOJICE
 V současnosti je trasa vedena převážně po silnicích nižších tříd a místních komunikacích
 Komunikace jsou pro rekreační cyklistiku většinou nekomfortní, okolí nezajímavé, není
důvod se na tento úsek Labské cyklostezky a na Pardubicko vracet
 Stávající potahovou stezku Povodí Labe s.p. lze dnes využít pouze v oddělených
úsecích, je zde řada těžko překonatelných přítoků, slepých ramen, ale krásná, ne plně
objevená příroda Polabí
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PŘEDOPKLÁDANÁ TRASA
 Jako podklad pro počáteční jednání o záměru
vybudování Labské cyklostezky z Pardubic do Kojic
byla zpracována Koncepce trasy
 Trasa je předpokládána po levém břehu Labe, kde
napojí Pardubice, Srnojedy, Lány na Důlku a Opočínek
(součást Pardubic), Valy, Přelouč, Labětín, Řečany nad
Labem, Chvaletice a Kojice, které jsou poslední obcí
na hranicích Středočeského a Pardubického kraje
 Na 23 km od Pardubic je plánováno pro celý úsek
velmi podstatné napojení obce a hřebčína Kladruby
nad Labem
 Celková délka předpokládané trasy v úseku Pardubice
– Kojice je cca 33 km
 Téměř 90% trasy lze vést po pozemcích Povodí Labe
s.p. – to nás opravňuje k optimismu 
 Trasu lze propojit s říční plavbou – stávajícími i
plánovanými přístavišti a hipocentry v kraji
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SPOLEK OBCÍ ???

 Základním předpokladem realizovatelnosti je dohoda o spolupráci mezi
obcemi, městy na trase a Pardubickým krajem
 Na základě nového občanského zákoníku se nabízí možnost založení
spolku obcí podporovaného Pardubickým krajem
 O této variantě již město Pardubice jednalo s dotčenými městy Přelouč a
Chvaletice, obcemi Srnojedy, Valy, Kladruby, Řečany, Kojice a Krajským
úřadem Pardubického kraje
 Všichni zúčastnění záměr podpořili, během září bude v jednotlivých
zastupitelstvech schvalován záměr spolufinancování studie proveditelnosti
Labské cyklostezky v úseku Pardubice – Kojice
 Nová zastupitelstva by pak měla schvalovat vlastní založení spolku obcí a
vše s tím související
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VELMI OPTIMISTICKÝ PLÁN PRÁCE

 2014 - studie proveditelnosti
 2015 - založení spolku obcí
 2015 – 2017 - DUR, DSP a DPS
 2017 - žádost o dotační titul
 2017 - výběr dodavatele stavby

 2018 – realizace stavby
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
 Pozemkové zajištění
Dle současného předpokladu je cca 12 % trasy vedeno po soukromých
pozemcích, při předpokladu 100 až 500 Kč za m2 se celkový předpoklad ceny za
výkup pozemků pohybuje v rozsahu 1,5 mil až 7,5 Kč. Majetkový
průzkum, včetně mapového podkladu bude jedním z hlavních výstupů studie
proveditelnosti.
 Projekční zajištění
Na základě předpokladu trasy a celkových investičních nákladů se dle
honorářových sazebníků bude cena dokumentace pohybovat okolo 9 mil Kč
 Realizační náklady
Na základě předpokladu trasy a zkušeností z realizovaných projektů se dá
započítat cena za metr běžný trasy o celkové šíři 4 m za cenu přibližně 3 tis. Kč.
K této ceně je třeba připočíst dostatečnou rezervu na mostní objekty a další
technické zařízení stavby, jako jsou například přeložky. Předpoklad celkových
realizačních nákladů činí cca 170 mil Kč
 V současné době město Hradec Králové a Pardubice jako jedna z metropolitních
oblastí uvažují o financování Labské cyklostezky v Hradeckém a Pardubickém
kraji z ITI (integrované územní investice), pro něž bude v období 2014 – 2020
z evropských peněz vyčleněn určitý objem financí
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