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Tisková zpráva
Rekordní počet přepravených cestujících
Letos po patnácté nejvyšší české hory brázdily Krkonošské cyklobusy koordinované
Svazkem Krkonoše. Číslo přepravených cestujících poprvé překročilo přes 40 tisíc.
Na šesti trasách cyklobusů, včetně páteřní linky z Harrachova, přes Jilemnici, Vrchlabí,
Janské Lázně, Svobodu nad Úpou, Pec pod Sněžkou, Horní Malou Úpu (Pomezní boudy) a
zpět, bylo přepraveno rekordních 40 266 cestujících a 3 917 kol. Všechny spoje vykázaly
nárůst cestujících v průměru o 1 200 osob. Linka cyklobusů z Hradce Králové do Vrchlabí a
zpět, i když byla v provozu pouze o sobotách a v letních prázdninách ve čtvrtek, vykázala
nárůst 388 cestujících. Podle dlouhodobého vyhodnocování se potvrdilo, že až každý desátý
cestující má jízdní kolo.
Ze statistik na jednotlivých linkách je zřejmé, že návštěvníci, ale i obyvatelé regionu,
využívají Krkonošské cyklobusy jako veřejnou hromadnou dopravu. Například ze
Špindlerova Mlýna, který leží ve střední části, je Krkonošský cyklobus jedním z mála
možných ranních přímých spojů do středisek na západě (Rokytnice nad Jizerou, Harrachov) i
na východě Krkonoš, tedy do Janských Lázní a Pece pod Sněžkou.
Po skončení hlavní turistické sezony, resp. po letních prázdninách, všechny linky cyklobusů
projíždí Krkonošemi během září už jenom ve čtvrtek, v sobotu a v neděli. Proto je nasnadě,
aby byly, s ohledem na pokračující zářijovou turistickou sezonu, navýšeny počty jízdných
dní, nebo nahrazeny jinými spoji.
Krkonošské cyklobusy jsou zařazeny do dopravní obslužnosti Královéhradeckého i
Libereckého kraje, které se spolupodílí na financování. Přesto Krkonoše - svazek měst a obcí
jako koordinátor této dopravy, každoročně doplácí 10% ztrátu roku předešlého. Letos
doplácel necelých 100 000 Kč za rok 2017.
Krkonošský cyklobus zásadním způsobem řeší hromadnou dopravu v Krkonoších. S
největším předpokladem, s neodvratným nárůstem počtu osobních automobilů, bude
v nadcházejících letech pravděpodobně využíván ještě častěji.

Zpracovala: D. Palátková, listopad 2018.
Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše
najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a na
facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

