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Tisková informace
Cyklobusy vyjely
Devátý ročník krkonošských linek, autobusů projíždějících obousměrně i napříč nejvyššími českými
horami, které jsou k dispozici pěším i cykloturistům, byl zahájen. U příležitosti prvního výjezdu
Krkonošských cyklobusů byl Svazkem měst a obcí Krkonoše, jako hlavním koordinátorem projektu,
zorganizován společný cykloturistický výlet.
Jak a kam se účastnící vydali? Byly vytipovány a vybrány dvě trasy, které jsou zakomponovány
v nově vydaném propagačním materiálu Svazku Krkonoše pod názvem Dlouhé sjezdy. Účastníci se
za využití cyklobusu dopravili do Harrachova, odtud se vyvezli i se svými koly lanovkou na Čertovu
horu a pak dlouhými táhlými sjezdy vedoucími přes Rezek až do Víchové u Jilemnice projeli
poměrně velkou část území bez větší námahy. Za solidního počasí, s možností krásných
panoramatických výhledů na pohoří, i do údolí a v dobré náladě, cestu absolvovali nejenom
organizátoři výletu, představitelé spolupracujících organizací a firem, ale i cyklistická veřejnost.
Ředitelka Svazku Krkonoše Kamila Hlinková uvedla: „Podařily se spojit tři aktivity dohromady.
I přes úsporná opatření, která jsou pravděpodobně nyní všude, se nám v úzké spolupráci
s Královéhradeckým a Liberecký krajem opět podařilo zkoordinovat krkonošskou cyklobusovou
dopravu na celou sezonu ve stejné míře jako vloni. Další aktivitou je vydání propagačního materiálu
s názvem Dlouhé sjezdy, který obsahuje popisy tras s mapkami pro lehkou a jednoduchou cyklistiku
v horách, které nenajdete v žádných jiných materiálech ani mapách. Tímto propagačním materiálem
chceme návštěvníkům usnadnit pohyb v horách. Trasy dlouhé od 10 km do 30 km lze libovolně
kombinovat. Jsou vhodné i pro méně zdatné cyklisty, ale i pro rodiny s dětmi a seniory. Poslední
aktivitou je výše zmíněné společné zahajování cyklosezony, při kterém chceme ukázat jak do sebe
jízdy cyklobusem, lanovkou a dlouhé sjezdy smysluplně zapadají.“
Koordinátorka projektu Krkonošských cyklobusů Miroslava Chaloupská na závěr doplnila:
„Jsem ráda, že zahájení cyklistické sezony v Krkonoších se zúčastňuje stále více zástupců veřejnosti,
je to důkaz, že sledují naše webové stránky nebo se stali fanoušky facebooku, kde informace o akcích
zveřejňujeme.“
Krkonošské cyklobusy vyjíždějí každou letní turistickou sezonu od roku 2004. Za tu dobu přepravily
cca 264 000 cestujících a 26 000 kol, za 633 dní provozu najely 491 230 km.
Za roky praxe a v rámci vedení přesných statistik bylo vypozorováno, že největší vliv k úspěchu
provozu cyklobusů má počasí. Proto byl například v roce 2010, s ohledem na velmi deštivé a chladné
léto, značný pokles zájmu přepravených. Naproti tomu v létě roku 2011 byl zaznamenán veliký
nárůst a zvýšená obliba této veřejně prospěšné služby.
Jak se léto a s ním i cykloturistická sezona vydaří letos, to můžeme zatím jenom předvídat.
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