Závěrečná tisková zpráva cyklodopravy 2013
Dne 22.9.2013 byl oficiálně ukončen jedenáctý ročník provozu cyklodopravy v Karlovarském kraji.
Počasí sice cyklistice v průběhu září moc nepřálo, ale i tak se našli cyklisté, kteří poslední jízdy
cyklobusů využili.
Při ohlédnutí za uplynulou cyklosezónou lze konstatovat, že ač přes nepříznivý začátek června, a
první poloviny září, kdy bylo počasí spíše aprílové, převezly cyklobusy srovnatelně větší počet osob,
než v předchozích letech . Celkem přepravily cyklobusy počet osob nad hranicí čtyřech tisíc, což je
poměrně vysoké číslo. Navíc tomu nahrává i fakt, že stále více občanů pojímá cyklistiku jako
nastupující trend aktivního a zdravého života. Díky Karlovarskému kraji, který spolufinancuje rozvoj
cyklistických tras a stezek, mají cyklisté přímo ideální podmínky k provozování cykloturistiky a
cyklistiky na většině území Karlovarského kraje.
Cyklisté a turisté měli letos k dispozici 5 tras, po kterých cyklobusy společnosti Autobusy Karlovy
Vary, a.s. jezdily. Byla to červená trasa – Krušnohorská, žlutá – Porolavím k Blatenskému příkopu,
oranžová – Z Chebu Aše případně z Kraslic přes přírodní park Přebuz, modrá – Mezi Střelou a
Vladařem a zelená trasa – Slavkovský les(která byla na objednávku). Novinkou v letošním roce bylo
zařazení nového směru z Chebu do Aše,Kraslic a Nejdku, kde mohli cyklisté objevovat krásy
přírody nejzápadnějšího cípu České Republiky, popřípadě využít několika příhraničních okruhů do
sousedního Německa.
.
Autobusy Karlovy Vary informovaly všechny cyklisty a turisty, kteří v roce 2013 využili přepravy
cyklobusy a jízdenku z cyklobusu se svým jménem a telefonním číslem vhodili do schránky, že
proběhne slosování o jízdní kolo značky Specialized a cyklodoplňků. Jízdní kolo a doplňky do
soutěže věnovalo Cyklocentrum Vondráček. Hlavní cenu jízdní kolo obdržela pod stromeček paní
Peterová Zuzana z Kraslic. Gratulujeme
Firma Autobusy Karlovy Vary by chtěla poděkovat všem cyklistům a turistům, kteří využili služeb
cyklobusů a dále pak všem partnerům, kteří se podíleli na spolufinancování provozu a snížení ztrát,
které s sebou provoz cyklodopravy každoročně přináší.

