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Cykloturistika 2022

• 25 let od vzniku EuroVelo

• Poptávka po nabídce 

udržitelné turistiky

• Nárůst prodejů elektrokol

• Nová legislativa – odstup 1,5 m při předjíždění 

cyklistů, zamezení přečipování elektrokol

• Nové EU fondy na Financování cyklistické

infrastruktury – IROP 2

• Monitoring cyklistů – nárůst cyklistiky

• Zvýšení kvality nabídky pro cykloturisty – Cyklisté 

vítáni

• Inovatiní cykloturistické nabídky od CK/TO



Daniel Mourek, Partnerství, o.p.s.

Naše 20ti letá zkušenosti v cykloturistice
1997 – 1. dálková cyklotrasa v ČR - Greenway Praha Vídeň

1999 - Moravské vinařské stezky

2001 - Spolupráce s Cyklostezkou Brno Vídeň

2003 - Členství v European Greenways Association EGWA

2004 - Členství v European Cyclist Federation ECF

2005 - Certifikace Cyklisté vítáni, Měření návštěvnosti v ČR

2008 - Labská stezka - koordinace českého úseku

2007 - koordinátor cyklotras EuroVelo v ČR

2016 - MoU o spolupráci s CzechTourism na dálkových 

cyklotrasách

2020 - Portál dálkových cyklotras stezky.cz / 

www.czechiabybike.com



Prezentace dálkových cyklotras 

www.cyklistevitani.cz

www.labska-stezka.czwww.czechiabybike.com



www.stezky.cz



ubytovací 

služby kempy

stravovací turistické cíle

4 kategorie

Cyklisté vítáni v ČR

od roku 2005
950 certifikovaných služeb

Průzkum cca 100 zařízení 

Přenos know-how do V4 a Rumunska

www.cyklistevitani.cz



Cyklotrasy Eurovelo
• 17 evropských cyklotras 

• 90.000 km délky

• min. 2 státy, 1.000km

• jednotné a srozumitelné značení

• dostatečně kvalitní povrch i 
služby - přijatelná vzdálenost a 
dostatečně hustá nabídka služeb 
pro cykloturisty 
www.cyklistevitani.cz

• dostatečné napojení na veřejnou 
dopravu (vlak, bus, přívozy a 
lodě)

• jednotná koordinace a
propagace trasy na evropské i 
národní úrovni na webu

www.eurovelo.com



Evropské dálkové cyklotras EuroVelo v ČR
EuroVelo 4: Cesta střední Evropou: 

Roscoff – Kiev (4 000 km)

EuroVelo 7: Sluneční trasa: Nordkapp

– Malta (7 409 km)

EuroVelo 9: Od Baltu k Jadranu 

(Jantarová cesta): Gdaňsk – Pula (1 

930 km)

+ EuroVelo 13 Stezka železné opony 

(cca. 6 800 km): Barentsovo-Černé 

moře

4 trasy, 2.100 km v ČR, 80-85% 

značení dokončeno (zatím 

neproznačeno v MSK

www.eurovelo.cz



• Konference Velo-city 2023

9.-12. květení (Liipsko)

www.velo-city2023.com

• Konference EuroVelo a cykloturistika 2023

září/říjen (Izmir)) www.eurovelo.com

• Vyhlášení evropské ceny greenways a konference 

• o Greenways, září/říjen (Řím) 

www.europeangreenwaysaward.org

Evropská cykloturistika 2023

http://www.velo-city2021.com/
http://www.eurovelo.com/
http://www.europeangreenwaysaward.org/


Daniel Mourek, Partnerství, o.p.s.

Spolupráce na Labské stezce

V ČR a Německu



Mezinárodní konference Labská stezka 2022

19. – 20. 9. 2022

Akci pořádají naši dlouhodobí partneři IHK Magdeburg a TS Elbe-Börde-Heide

Hlavním tématem letošní konference je „Kampaň za zkvalitnění marketingu, 

infrastruktury a služeb na Labské stezce“ – 10 identifikovaných tematických okruhů

Hosté: členové marketingové platformy říčních stezek Germany‘s Top River Routes

(např. zástupci Rýnské, Dunajské, Weserské a dalších říčních stezek v Německu)

www.labska-stezka.cz



Návštěvnost Labské stezky 

2019 - 2020
• v roce 2020 stoupla návštěvnost všech sledovaných profilů LS

• lidé během pandemie více jezdí na kole

• vzhledem k platným omezením však poklesl 

počet přenocování i návštěvníků stravovacích služeb a 

turistických cílů

• poklesl počet zahraničních návštěvníků i výjezdů Čechů do německé části LS

Cyklisté na LS (data z automatických sčítačů, nekalibrovaná)

Lokalita 2019 2020 nárůst %

Královéhradecký kraj (Věkoše) 159 549 188 630 18

Středočeský kraj (Poděbrady) 127 097 183 044 150 285 18

Ústecký kraj (Velké Březno) 96 382 99 586 3

Praha (Troja) 224 299 427 334 91

Drážďany (Waldschlößchenbrücke) 717 888 827 130 15

data jen za období 05-12www.labska-stezka.cz


