ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY
k 6.6.2013
Vrchlabí – Hradec Králové – Pardubice – Mělník –
Hřensko
Zpráva vychází z informací od starostů, vedoucích odborů měst a
obcí na Labi,
informací od regionálních spolupracovníků o.s. Labská stezka
výstupů krizových štábů a povodňových komisí.
__________________________________________________________________________
______
STRUČNĚ: Na horním toku řeky Labe voda vzala na značené Lasbké cyklotrase most
24(2) v Chotěvicích. Na středním toku řeky Labe je cyklotrasa č. 24 průjezdná až za
Starou Boleslav. Levobřežní cyklotrasa č.24 je neprůjezdná mezi Brandýsem nad
Labem a Kostelcem.
Od Neratovic přes Mělník a celý Ústecký kraj je vše pod vodou a jízda po ní je
nemožná.
__________________________________________________________________________
______
V úseku Vrchlabí – Hostinné se Labe nikde nevylilo nad úroveň komunikací, po kterých je
cyklotrasa vedena. Ve městě Hostinném proběhla 2.6. povodeň hlavně z levého přítoku
Labe říčky Čisté, která přitéká do Hostinného údolím od severu z Rudníku a z Arnultovic.
Nová cyklostezka podle Labe v Hostinném (otevřená v květnu 2009) od mostu na Husitské
ulici nebyla naštěstí touto vodou zasažena.
Také další úsek po silnicích č. 325 a č. 16 je vysoko nad vodou a cyklotrasa je zde
průjezdná. První větší škoda a změna ve vedení cyklotrasy nastává 1,5 km po odbočce ze
silnice č.16. Labská cyklotrasa je zde vedená opět po silnici č. 325, která klesá až k Labi.
Původní značená trasa přecházela ze silnice č. 325 na pravém břehu přes ocelový most na
levý břeh.
Zmíněný most dne 2.6. vzala velká voda. Proto zde dnes již nelze přejet na levý břeh na
šotolinovou cestu, jak bylo doposud vyznačeno. Tento úsek byl 2.6.2013 rovněž pod vodou
a je zabahněný.
Do doby výstavby nového mostu bude jedinou možností pokračovat po hlavní silnici 325 až
do Mostku a odtud po silnici č.299. Za betonovým silničním mostem se původně vyznačená
cyklotrasa připojí zleva. Odtud již stále po silnici č. 299 pokračuje značení až na kopec do
Nemojova.

o.s. Labská stezka, Kovansko 45, 289 31 Bobnice,
doručovací adresa: Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk, CZECH REPUBLIC
IČO: 22 84 04 51, bankovní spojení 23 23 60 961 / 0300,
GSM + 420 777 55 66 90

Přehrada Les Království se při červnové velké vodě zcela naplnila (4 cm pod přepadové
hrany) a uchránila tak Dvůr Králové nad Labem a níže položené obce před povodní.
Za Dvorem Králové se cyklotrasa odklání od Labe vpravo přes Žírečskou Podstráň, je
vedena v bezpečné výšce nad hladinou Labe a je bez úhony.
Široké údolí v okolí Žírče se pod Stanovicemi zužuje do hrdla a velká voda zde 2.června
zatopila asi do výše jednoho metru přízemí Šporkova Mlýna, dnes penzionu s restaurací.
Provozovatelé nebyli 6.6 na telefonu dostupní a dle infomací na jejich webu je provoz
Šporkova Mlýna do odvolání uzavřen.
Úsek ze Stanovic do Kuksu byl 2.6. také zatopený, ale voda druhý den opadla a cyklotrasa
vedená zde po loukách je průjezdná. V samotné obci Kuks byla zasažena pouze čistírna
odpadních vod na louce na levém břehu Labe, jejíž funkce se obnovuje.
Nová cyklostezka z Kuksu do Hradce Králové (otevřená 15.5.2013) vede dnes po levém
břehu do Heřmanic.
Tam byla situace s velkou vodou dne 2.6.2013 oproti Kuksu vážnější. Na cyklostezce pod
starým mostem bylo 1,5 vody. Bláto z cyklostezek v okolí Heřmanic a směrem k Jaroměři
bylo ke dni 6.6.2013 péčí obcí a občanů uklizeno a trasa je zde sjízdná. V některých
místech kolem nové cyklostezky byl odplaven dosyp z recyklátu vedle krajnic . Viditelné
stopy poškození povrchu cyklostezky nejsou a starosta Heřmanic doufá, že stezka se nikde
nepropadne.
Ve čtvrtek 6.6 zbyly na stezce v okolí Heřmanic pouze kaluže a objevují se cyklisté. Hladina
spodní v vody (i ve studních) byla v době povodně v úrovni terénu a nyní klesá rychlostí 7
cm za den.
V Jaroměři největší kalamitu způsobila řeka Úpa. V pondělí 3.6. ve 2 hodiny ráno se zřítila
část mostu Komenského mezi centrem a parkem. Most byl již v havarijním stavu před
rekonstrukcí . Ocelová konstrukce byla následující den odstraněna, zastupitelstvo bude 18.
června jednat o mostu novém.
Značená Labská cyklotrasa přes tento most nepřechází a je tudíž průjezdná.
Celý průjezd Jaroměří a dále po levém břehu Metuje po mlatovém povrchu pod pevností
Josefov je bez problémů. Metuje ze svého koryta nevystoupila. Do Černožic vede nová
cyklostezka po protipovodňové hrázi, kde byly 2.6. dva rozlivy (jeden u Jezbin-viz foto).
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Zatopená místa jsou již průjezdná a po stezce se běžně jezdí do práce.
V Hradci ani v Pardubicích voda ze břehů nevystoupila. Stav v Hradci Králové ilustruje
následující foto pořízené z nábřeží u Sokolovny ve středu 5.června odpoledne (autor Ing.
arch. Jan Ritter)

Kolesové parníky na Labi v Hradci Králové. 5.6.2013 a kachny na náplavce u
Sokolovny
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Dalších 155 km ze Smiřic až do Brandýsa nad Labem nebyla Labská cyklotrasa významně
poškozena a je sjízdná. Voda se povětšinou udržela v korytě řeky a její hladina stoupla
místy o 1-1,5 metru nad normál. Byl zatopen například Starý Kolín ale přes něj Labská
cyklotrasa není vedena.
Jiná hlášení o poškození Labské cyklotrasy do sdružení Labská stezka Nymburk k 6..6.
nedošla.
Prvním postiženým místem po proudu je levobřežní cyklostezka číslo 019 mezi Brandýsem
nad Labem a Kostelcem nad Labem, která byla z 80% pod vodou a dle informací z radnice
Brandýs nad Labem se rozsah poškození doposud zjištuje.
Ke dni 6.6 je tato cyklostezka v úseku Brandýs nad Labem – Kostelec nad Labem
neprůjezdná. Na nové cyklostezce je plno bahna, dřeva a různých naplavených odpadků.
Průběžně probíhá úklid, likvidace naplavenin, ohledání škod.
Předpoklad zprůjezdnění je zde do cca 14.6., nebude-li konstrukce komunikace významně
poničená.
Pravobřežní Labská cyklotrasa v okolí Staré Boleslavi nebyla zatopena vůbec. Tato část
cyklotrasy č.24 je průjezdná bez problémů. Z MěÚ Kostelec došlo 6.6. v 8.35 hlášení, že
v katastru Kostelce nad Labem je cyklostezka nepoškozena.
Dalším postiženým městem jsou Neratovice . Zvýšení hladiny Labe i zde způsobila zpětná
vlna - vzdutí ze soutoku Vltavy a Labe. Labská cyklotrasa je v Neratovicích vyznačena po
pravém břehu kolem Mlékojed. Zde na kamenné potahové stezce byla ráno 6.6 ještě voda.
Povinná evakuace Mlékojed a starých Neratovic byla odvolána 5.6. Dne 6.6 odpoledne voda
v Labi u Neratovic klesá.
Podrobnější informace a fotografie najdete na stránkách infocenter - link:
http://www.labskastezka.cz/cz/infocentra-na-labske-cyklotrase/infocentra
a jednotlivých krajů a měst nebo obcí - link:
http://www.labskastezka.cz/cz/partneri/
__________________________________________________________________________
_______
Zprávu o stavu cyklotrasy d Mělníka až po Hřensko nelze podat.
Přes Roudnici nad Labem, Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín až po státní hranice je vše
pod vodou. JÍZDU ZDE NEDPORUČUJEME. Iinformace o stavu cyklotrasy v okolí Mělníka
až do Hřenska poskytneme jakmile voda opadne.
Jsou-li ve výše uvedené zprávě nějaké nepřesnosti prosíme o zpětnou vazbu. Uvítáme také
fotografie do archivu, možno zaslat na mail: info@labskastezka.cz , případně přes
ÚSCHOVNU ap.
Děkujeme všem za spolupráci.

Ing. arch. Jan Ritter,
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