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Ukázka kvalitního zařízení CV

Certifikace kvality turistických služeb 
Cyklisté vítáni



Význam certifikace pro služby přátelské k cykloturistům?

• Mezinárodní a naše jediná národní certifikace, logo a význam certifikace je 
známý mezi zahraničními turisty jako garance kvality

• Více jak 15 let na české trhu, dlouholetá tradice certifikace

• Prestiž, dosažení mezinárodního standardu kvality

• Cílená propagace certifikovaných zařízení pro cílovou skupinu cyklistů, 
cykloturistů, elektrocyklistů



* 1995 * 2005

Cyklisté vítáni již 17 let v ČR - inspirace a začátek certifikace

Německo
● populace 83,7 mil. (2020)
● Bett + Bike od 1995 - dosud
● 5 800 certifikací (po 26 letech)
● 3 kategorie - ubytování, restaurace a kempy

Česká republika
● 10,7 mil. (2020)
● Cyklisté vítáni 2005 - dosud
● 900 certifikací (po 16 letech)
● 4 kategorie – 1 navíc





Kategorie certifikovaných služeb 

48%

26%

22%

4%
Typ služby

ubytovací turistický stravovací kemp



Certifikované služby Garant kvality/Administrátor 
- Partnerství o.p.s /Nadace Partnerství

Klient = cyklista, 
cykloturista, 
elektrokolista



Inovace teritoriální
rozšiřování naší značky CV do světa (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko)









Inovace kritérií kvality

přizpůsobení služeb a kritérií dle nových trendů:

trend elektromobility, každoročně příbývá elektrocyklistů

(služby poskytují el. Zásuvky, které jsou k dispozici v kolárně/blízkosti cyklostojanů nebo 
nabíjecí stanice na dobíjení elektrokol hostů) 

trend drahých kol v hodnotě i přes 100 tis. Kč

(služby pořizují vhodnější a bezpečnější cyklostojany = vyšší konstrukce, uzamčení rámu 
kola k rámu stojanu)

Tipy pro perfektní parkování kol - Cyklostojany

Tipy pro perfektní parkování kol - Kolárny

https://www.cyklistevitani.cz/Pro-provozovatele#Cyklostojany
https://www.cyklistevitani.cz/Pro-provozovatele#Kolarny


Priorita kvalitního zázemí pro parkování kol a 
otevřenost k cyklistům. 
Osobní ověřování v terénu hodnotiteli služeb



Inovace v propagaci 
certifikovaných služeb
Hledání nových cest jak cílit na cyklistu i elektro cyklistu!

Nový interaktivní webový portál a jeho mobilní a tabletová verze, funkce 
moje poloha

Sociální sítě (Facebook + Instagram)

Mobilní aplikace pro cyklisty Cyclers zobrazující služby Cyklisté vítáni

https://www.cyklistevitani.cz/


Marketing dálkových cyklotras a služeb pro cyklisty (nový web)
www.cyklistevitani.cz
www.czechiabybike.com

http://www.cyklistevitani.cz/
http://www.czechiabybike.com/


přístup k 
elektrické 
zásuvce =
cyklista musí mít 
svou nabíječku s 
sebou

nebo

univerzální 
nabíjecí stanici

60% z 
certifikovaných 
službu nabízí

Elektrocyklisté - ve většině služeb Cyklisté vítáni nabízejí i možnost 
dobíjení elektrokol (naše webová sekce filtruje tyto služby)



Služby Cyklisté vítáni jsou součástí mobilní 
aplikace pro cyklisty!

• mobilní mapová aplikace Cyclers je 
vyvinuta pro cyklisty, kteří chtějí jezdit 
nejen po městě na kole

• Vynikající aplikace, která vám umožní 
vybrat si ze tří různých typů tras, které 
budou nejrychlejší, s nízkým provozem 

nebo vyvážené. App Cyclers poradí 
cyklistovi kudy jet třeba právě k 
certifikované turistické službě, kde 
kolo zaparkovat, umožní hlásit problémy 
na trase a dokonce soutěžit s ostatními 
cyklisty.



Cyclers aplikace - mobilní mapová aplikace 

• Služby Cyklisté vítáni jsou 
aplikacích Cyclers
zaznačené logem přímo v 
mapě. U všech 
zobrazených služeb s 
certifikací je po rozkliku
loga Cyklisté vítáni kromě 
popisu služby i 
možnost navigace 
nejkratší trasou odkud 
potřebujete.

• Přes 500 tis. stažení. Více 
než 5 tis. recenzí a 4,3 
hodnocení z 5*





• Aplikaci Cyclers stáhnete 
tady https://cyclers.app/

https://cyclers.app/


Sociální sítě (FB, IG) – cílíme na cykloturisty



Mapa dálkových cyklotras a služeb Cyklisté 
vítáni 2022
• I v dnešní digitální době je stále 

mnoho cykloturistů, kteří svou 
dovolenou a cyklovýlety plánují 
podle tištěných materiálů

• 5. vydání, letos rozdáno do 
posledního kusu (náklad 7000 ks)

• CZ a podruhé i EN verze

• distribuce - veletrhy CR, 
zahraniční 
zastoupení(Czechtourism),
cykloturistické akce seriálu 
Krajem vína, 
služby Cyklisté vítáni



Inovace v podpoře
Podpora krajů formou krajských dotací pro splnění kritérií certifikace - některé dotační tituly 
zahrnují možnost čerpat dotaci na inovaci služeb a zázemí pro cyklisty a elektrocyklisty.

Sledujte aktuálně vypsané výzvy u nás na webu. Zde najdete Přehled nadregionálních a 
krajských dotací!

https://www.cyklistevitani.cz/Pro-provozovatele#Dotace


Inovace spolupráce
Jak zapojit Vaši turistickou službu do sítě Cyklisté vítáni? 

Přihlaste se přes náš webový formulář nebo nám zavolejte (603 714 331) nebo napište. Více o nás 
na webu! Kontakty zde

Jak podpořit zatím ještě necertifikované služby ve vašem regionu? 

Informujte služby síti Cyklisté vítáni, o výhodách jediné celonárodní certifikace s mezinárodním 
přesahem a nasměrujte je na naše webové stránky. Děkujeme.

https://www.cyklistevitani.cz/Pro-provozovatele#Registrace
https://www.cyklistevitani.cz/O-nas


Děkuji za pozornost

Mgr. Dominika Bäuchelová, dominika.bauchelova@partnerstvi-ops.cz

manažerka certifikace Cyklisté vítáni, Partnerství, o.p.s.  

mailto:dominika.bauchelova@partnerstvi-ops.cz

