POZVÁNKA
na KONFERENCI

Labská cyklotrasa pro všechny
aneb

Od pramene k moři - napříč Evropou - bez bariér
konané pod záštitou
hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové
hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France,
náměstka hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery

ve dnech:
15. - 16. 5. 2012
místo konání: NYMBURK,
PIN, sídlo Labské stezky o. s., Za Žoskou 2506
GPS: 50° 12' 1,4'' N , 15° 2' 31,5'' E ,

http://www.inkubator-nymburk.eu/

PROGRAM
úterý 15. 5. 2011
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15
9:15 – 9:20

Prezence
Přivítání hostů pořadatelem
Krátký film Bariéry na Labské cyklotrase (6 minut)
Úvodní slovo

1. blok

Stav Labské cyklotrasy

9:20 - 10:00

Stav a průběh Labské cyklotrasy z Vrchlabí do Hřenska,
trasa, povrchy, bariéry, stav značení (Labská stezka o. s. JR)

10:00 - 10:20

přestávka - občerstvení

2. blok

Kraje a města

10:20 – 12:00

Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
+ Diskuze k celému bloku

12:00 – 13:00

Oběd

10:20 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 11:40
11:40 – 12:00
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3.blok

Zahraniční informace

13:00 – 13:45

Stav Labské cyklotrasy a ubytování pro cyklisty a vozíčkáře v Německu

13:45 – 14:00

přestávka - občerstvení

4. blok

Financování

14:00-14:30

Způsoby financování Labské cyklotrasy

5. blok

Stav odstraňování bariér

14:30 – 15:00

Bariéry: schodiště, stupně, lávky, frekventované silnice, blátivé úseky...
Bariéra č.1: silnice Vrchlabí-Špindlerův Mlýn; návrh trasy přes Benecko
Krkonoše bez bariér (KRNAP)
Další bariéry na Labské cyklotrase (silnice, lávky a zdymadla: Káraný, Střekov,)
Města, služby, objekty a pamětihodnosti bez bariér – dobré příklady z praxe

6. blok

Výzva

15:00 – 15:20

Labská cyklotrasa – od pramene k moři – bez bariér
Možnosti zapojení Rotary International a dalších subjektů

15:20 – 15:40
15:40 – 16:00

Diskuze

Tisková konference

Doprovodný program – první den :
Výstava studií a projektů, prvků pro Labskou cyklostezku v prostorách konání konference
Jízda na kole městem po obou březích Labe po cyklotrasách č. 19 a 24, Park Na Ostrově.
16:30
17:30
19:00

Ubytování
Exkurze do Postřižinského (Hrabalova) pivovaru, info: Hrabalova stezka,
alternativně Muzeum Bohumila Hrabala, Tyršova ulice
Společenský večer (Hotel Ostrov)

Noclehy – varianty, různé kategorie, standartní pultové ceny:
Název
Hotel COP (poblíž
nádraží)
Hotel GRAND (centrum)
Hotel OSTROV ****

webové stránky
http://www.copnb.cz/cz/sluzby.php?page=15
http://www.hotelgrandnymburk.cz
http://www.hotelostrov.cz

cena: 1
lůžko/noc

cena: 2 lůžka/noc

400 Kč
750 Kč/osobu *
1550 Kč

750 Kč
3 lůžkový 1800 Kč **
1720 Kč

* cena za osobu v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji je 750,- Kč,
** cena za 4 lůžkový pokoj / noc 2.400,- Kč

Pro účastníky konference jsou vyjednány předběžně tyto slevy:
Hotel COP jedno obsazené lůžko na dvoulůžkovém pokoji 300,Hotel Ostrov dvoulůžkový pokoj 1400,- včetně DPH
Ubytování si zajišťuji účastníci konference dle vlastního výběru individuálně.
Jednodenní program zahrnuje: dopolední a odpolední cofeebreak, exkurzi do Postřižinského
pivovaru, včetně ochutnávky, popřípadě alternativně do Muzea Bohumila Hrabala,
Společenský večer v hotelu Ostrov : večeře, kuželky a kulečník (v ceně účastnckého poplatku)
Individuálně lze objednat saunu, whirlpool, masáže ve vlastní režii (zájem sdělte do 14.5.2012
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Obědy: první den v místě konference á 150,- Kč, nabídka 3 jídel (1x bezmasé),
oběd druhý den individuální dle dohody

středa 16. 5. 2012
8:00 - 8:30

Prezence

1. blok

Bezpečnost na Labské cyklotrase

8:30 – 9:00

Bezpečnost pohybu na cyklotrasách a cyklostezkách podle Labe
Různí uživatelé cyklotras a cyklostezek, řešení problému bezpečnosti

2. blok

Zeleň, příroda, okolí stezek – životní prostředí

9:00 – 9:45

Okolí Labské cyklotrasy: příroda, zeleň, volnočasové aktivity, územní plány
Aleje a zeleň podél cyklostezek, řešení problematiky kořeny x asfalt,
Naučné stezky, CHKO, přírodní rezervace, alternativy, staré cesty
Vedení cyklotras přírodními lokalitami, optimalizace tras, údržba

9:45 – 10:00

přestávka - občerstvení

3. blok

Potahová stezka, pozemky

10:00 – 11:00

Od potahové stezky k cyklostezce – Historie a současnost - Povodí Labe
Legislativa - Vlastnické vztahy - Věcná břemena - Povodí Labe
Vodní doprava – historie, současnost, maríny, přístavy a lodě bez bariér

4. blok

Závěrečná diskuze a workshop

11:00 – 12:00

Možnosti umístění bezbariérového ubytování
Konkrétní návrhy a opatření, typy na lokality pro ubytování bez bariér

12:00 – 13:00

Oběd dle dohody v místě nebo v Poděbradech

Doprovodný program – druhý den :
Cyklojízda do Poděbrad
nová marína (bude otevřena od 1.6. 2012)
Soutok Cidlina – Labe (Bariéra Cidlina - Sejdeme se u Kolína, historický most přes Cidlinu
individuálně Slavníkovské hradiště nebo v případě zájmu přívoz Oseček
Nabízíme možnost prezentace projektů, fotografií a propagace v prostorách konference,
je třeba domluvit předem, budou k dispozici panely cca 80 x 140 (hobra nebo polystyrén)
Účastnický poplatek:
250,- Kč / jednodenní program
Účastnický poplatek:
400,- Kč / dvoudenní program
Možnost zapůjčení kol ze Sport centra Nymburk: cena cca 150,-Kč/půl dne, 250,- Kč / den

aktuální informace : www.labskastezka.cz
Pořadatel:

Labská stezka o. s., Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
předseda : Ing. arch. Jan Ritter, mail: info@labskastezka.cz
GSM: 777 55 66 90, tel kancelář.: 325 53 38 03

koordinace:

Bc. Jiří Kudrna GSM: 724 732 523, mail: jiri.kudrna@labskastezka.cz
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