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Cyklisté i bruslaři
ři jezdí stále častěji
ji s helmou, ukázalo sčítání
sč
cyklistů
na Hluboké
Tisková zpráva č. 05/2012
Už pošesté provedla Místní akční
ak
skupina Hlubocko – Lišovsko na cyklostezce č. 12
z Českých Budějovic
jovic do Hluboké nad Vltavou s
sčítání cyklistů,
ů, brusla
bruslařů a pěších.
Sčítání proběhlo v sobotu 11. července, kdy převládalo chladnější
ější obla
oblačné počasí
s občasnými přeháňkami.
ňkami. Výsledky s
sčítání však ukázaly, že cyklostezka láká
sportovce i v nevlídném počasí.
počasí. Od osmi hodin ráno do osmi hodin ve
večer se na
cyklostezce ukázalo 1 242 osob, z toho 71 % tvořili cyklisté.
„Sčítání cyklistů provádíme každoro
každoročně už od roku 2007
007 a díky tomu můžeme
m
výsledky
neustále srovnávat. Přitom
itom nesledujeme pouze celkový počet
po et osob na cyklostezce, ale i to,
za jakým sportem na stezku vyrazili, zda mají bruslaři
brusla i a cyklisté helmu, zda jsou zde pěší
p
s kočárkem či psem či poměr
ěr vvěkových kategorií,“ uvedl Lukáš Tryml, ředitel
ř
Místní akční
skupiny Hlubocko – Lišovsko..
Sčítání ukazuje, že čím
ím dál více cyklistů
cyklist nosí přilby. Letos mělo přilbu
ř
vůbec
ůbec nejvíce cyklist
cyklistů
od začátku sčítání,
ítání, tedy od roku 2007. Přičemž
P
je na sčítání
ítání patrné, že každoro
každoročně stoupá
počet cyklistů, kteří se chrání
rání přilbou.
př
„Letos mělo helmu 40 % cyklistů,
ů, zatímco v roce 2007
to bylo jen 20 %. Ochota vzít si helmu se tak během
hem našeho šestiletého ssčítání
zdvojnásobila,“ doplnil Lukáš Tryml.
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Obdobně je tomu i u bruslařů
řů, u nichž sice stále není tak časté vzít si přilbu,
př
přesto ji letos
mělo v porovnání s rokem 2007 téměř
tém čtyřikrát tolik bruslařů. V roce 2007 v tomto smyslu
bezpečnost
nost nepodcenily 4 % z celkového počtu bruslařů, v roce 2012 pak 15 %.

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.,
zapsaná v obchodním rejstříku
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Průběžné sčítání cyklistů
ů také ukazuje, jak se na oblíbené
oblíbené cyklostezce mění
mě poměr cyklistů,
bruslařů a pěších.
ších. Zatímco cyklisté tvo
tvoří už od roku 2007 každoročně
č ě 60 – 70 % uživatelů
stezky, mění se poměr
ěr bruslařů a pěších. Bruslařů přibývá,
ibývá, naopak lidí, kte
kteří si vyšli na
cyklostezku pěšky,
šky, ubývá. „„Například v porovnání s rokem 2008 bylo letos na stezce
dvojnásobek bruslařů. V roce 2008 to bylo 12 % z celkového počtu
tu osob na stezce, v roce
2012 pak 24 %. Naopak pěších
ěších zde byla v porovnání s rokem 2008 jen pětina
pě
– v roce 2008
tvořili pěší 27 % z celkových osob na stezce, v roce 2012 pak pouze 5 %,“ doplnil Lukáš
Tryml.
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Sčítací komisaři každoročně
č ě sledují nejenom pom
poměr pěších, bruslařů
řů a cyklistů,
cyklist ale i to, o
jaký druh pěších
ších se jedná. Konkrétn
Konkrétně sledují, zda se jedná o rodiče s kočárkem
koč
či pejskaře.
Jak kočárky,
árky, tak psi totiž bývají na cyklostezce trnem v oku bruslařům
řům a cyklistům, kteří si
často stěžují,
žují, že jim komplikují provoz na stezce. Dobrou zprávu pro ně
ně je to, že se počet
po
lidí,
kteříí si vycházejí na cyklostezku se svým domácím mazlí
mazlíčkem, každoročně
čně snižuje. Takovou
radost už jim však nedělají
ělají rodič
rodiče, kteří čím dál častěji vyjíždějí
jí na stezku s kočárky – od
roku 2007 jejich procento stále roste. V roce 2008 byl poměr rodičů s kočárkem 9 % ze
všech pěších
ších na cyklostezce, letos 21 % a loni dokonce 29 %.
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„Plánujeme letos udělat
lat ještě jedno sčítání, tentokrát během hezkého počasí
časí v září, abychom
mohli srovnat, jak je o stezku zájem ve slunečných
slune ných a deštivých podmínkách,“ uzavřel Lukáš
Tryml.
Kontakt:
Mgr. Barbora Benešová
tel.: 774 434 501
e-mail: benesova@g-project.cz
project.cz

Tento projekt Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku byl spolufinancován
z Evropské unie.
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