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EuroVelo, ICT a GB

www.europeangreenbelt.org



Evropský trh cykloturistiky 
(údaje z 13 studiíí z N ěmecka, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska)

• Výdaje : cykloturisté 53 EUR/os./den, 6,6 dne, 
celkem 353 EUR na jednu cestu x jednodenní 
cyklisté 16 EUR/den – srovnatelné s útratami 
ostatních turistů

• 40 % ubytování a 30 %  stravování, pak nákupy, 
místní doprava a aktivity, útrata turistů vyšší ve 
městech a nižší na venkově. 

• Holandsko - útrata cykloturistů na dálkových trasách 
3x vyšší (71 EUR) za den a dovolenou (550 Eur) než 3x vyšší (71 EUR) za den a dovolenou (550 Eur) než 
necyklističtí domácí turisté 

• nová německá trasa vygeneruje 76mil.EUR ročně -
(„The Cycle Tour Demand Forecast Model“ -vyvinut 
pro studii přínosu sítě EuroVelo pro EP

TOP 10 nejpopulárn ějších stezek v Německu a zahraničí v minulém roce a s výhledem na další rok – č.1 
Labská stezka a v zahrani čí č.1 Dunajská stezka, nejpopulárn ější cyklodestinace – Meklenbursko-
Pomořansko

27% dálkoví cykloturisté, 23% REGIO cykloturisté a 50% dovolená s kolem



EuroVelo council  



Evropské cíle ECF   

Bílá kniha dopravy

• Integrace tras EuroVelo do transevropské sítě 
komunikací TENT-T (zatím dálnice a železniční 
koridory)

• 15 % EU kofinancování z dopravy na podporu 
infrastruktury pro cyklisty a pěší

• Zdvojnásobení podílu cyklistů na přepravních • Zdvojnásobení podílu cyklistů na přepravních 
výkonech do 2020 (15%)

• Schválení rozvojové strategie bezmotorové 
dopravy v Evropě do 2013

• Zvláštní pozornost aktivní dopravě

• Podpora rozvoji systémům veřejných kol

• Podpora parkování kol na terminálech žel.stanic



Mapa tras Eurovelo  

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 (Jantarová cesta): Gdaňsk – Pula (1 
930 km)

+ EuroVelo 13 Stezka železné opony 
(cca. 6 800 km): Barentsovo-Černé 
moře



Návrh vedení tras EuroVelo v ČR - CDV 



Návrh ICT v ČR a u soused ů



Spole čná setkání ICT

- setkání národních EuroVelo koordinátorů v       
Seville, VeloCity 2011

- aktualizace tras EuroVelo, Brusel,15.9.2011

- strategie rozvoje tras EuroVelo- strategie rozvoje tras EuroVelo

- Manuál pro rozvoj tras EuroVelo

- Evropský koncept pro certifikace „Cyklisté vítáni ”

- Jednotné informace a komunikace - ECF



Spole čná setkání ICT mezi ČR a AT



Spole čná setkání ICT mezi ČR a AT



Trasy a jejich pr ůběh, povrchy – 40-80km 
etapy

Služby – Cyklisté vítáni

Jednotná databáze tras EuroVelo

Marketing – propaga ční aktivity

Organizace zapojené do projektu a 
zdroje financí



Stezka železné opony a 
Evropský zelený pás 

(v ČR na 600km)

www.europeangreenbelt.org



Projekty ICT/EV 13 v Evrop ě 2011 

EV13 Sever :

PSWE – lead partner – PL
partneři FIN, EST, LA, LT, DE

EV13 Střed:

EPA – lead partner – CZ
partneři: ADFC DE, SK, HU, AT

EuroVelo13 EuroVelo13 EuroVelo13 EuroVelo13 –––– Iron Curtain Trail Iron Curtain Trail Iron Curtain Trail Iron Curtain Trail 

partneři: ADFC DE, SK, HU, AT

EV13 Jih :

lead partner - BG
partneři: BG, RO, GR



Cíle projektu :

1. vypracování jednotné metodiky 
tvorby trasy EV

2. sběr informací o stávajících a 
variantních trasách

- Práce v terénu, sb ěr dat
- Detailní databáze

EuroVelo13 EuroVelo13 EuroVelo13 EuroVelo13 –––– Iron Curtain TrailIron Curtain TrailIron Curtain TrailIron Curtain Trail

- Detailní databáze

3. Zhodnocení sou časného stavu 
a nadefinování pot řebných aktivit

- 3 Národní workshopy 
(Plzeň, Brno, Praha)
- Národní zpráva o stavu ICT 
a Akční plán dalšího rozvoje



4. Zpracování ak čního plánu v četně ohodnocení nutných investic do 
značení, povrch ů, chyb ějící infrastruktury (mostky), vybavení tras

- 3 transnárodní w orkshopy (Bratislava, Magdeburg, Šopro ň

5. Propagace projektu
- Evropská promo akce v Bruselu s MEP s z ČR – 6.-7.12.2011
- EuroVelo.org web , 12 newsletterů

EuroVelo13 EuroVelo13 EuroVelo13 EuroVelo13 –––– Iron Curtain TrailIron Curtain TrailIron Curtain TrailIron Curtain Trail

- EuroVelo.org web , 12 newsletterů

- Brožura o ICT v ČR

Trvání projektu :

01.01.2011 – 31.12.2011 



Záštita projektu od Václava Havla

Foto: © Karel Cudlín www.vaclavhavel.eu



Základní kriteria tvorby evropských 
dálkových cyklotras EuroVelo

• atraktivní a bezpe čná trasa (vedená po obou 
stranách hranice - co možná nejblíže hranici – do 
10km, co nejvíce přeshraniční), 

• jednotné a srozumitelné zna čení i pro zahraniční 
cykloturisty - evropské značení založené na 
národních standardech značení 

• dostatečně kvalitní povrch i služby - přijatelná 
vzdálenost a dostatečně hustá nabídka služeb pro 
cykloturisty

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

• jednotná koordinace a propagace trasy na evropské 
i národní úrovni na webu www.eurovelo.org a 
www.eurovelo.com (uživatelé)



Návrh vedení dálkových tras v ČR - CDV 



Značení dálkových tras

• Nutnost optimalizace sítě cyklotras a větší provázanost s marketingem
• do stávajícího značení zakomponovat možnost značení dálkových tras a tras 

EuroVelo číslem i logem

Německo – zav ěsná lišta na loga Švýcarsko, Francie – v ětší značení

Maďarsko



Značení dálkových tras – návrhy ČR



Marketing dálkových tras
Česko – Českojede.cz

• Nová mapa prioritní tras – dálkových i terénních s CzechTourism
• Nový katalog cyklotras s CzechTourism a kraji
• Jednotný web s online vyhledavačem
• Cyklistevitani.cz
• Nabídky českých tourperátorů
• Nabídky ČD (půjčovny kol)• Nabídky ČD (půjčovny kol)
• Tištěné mapy a průvodci min. 

v Nj a Aj
• Vlastní logo a značka
• Zpracování manuálu zna čení a 

vybavení dálkových stezek
• Kvalitativní a kvantitativní 

monitoring na stezkách 2011 s CzechTourism



Napojení ICT na ve řejnou dopravu – vlaky a cyklobusy



Certifikované služby pro cykloturisty

Cyklisté vítáni (ČR a SK)

• ubytovací služby 

• stravovací služby 

• kempy a chatové osady 

• turistické cíle 



Služby touroperátor ů z ČR

www.gtz.cz

Organized tours



Akce na stezkách



Zajímavosti související se ŽO

• Valtice



Zajímavosti související se ŽO



Zajímavosti související se ŽO

• Památník Guglwald

www.plzenskonakole.cz



Zajímavosti související se ŽO



Zajímavosti související se ŽO



Monitoring na stezkách



Vyuzití bývalé roty PS
Slovinsko
http://www.cesta-strazarjev.si/offer/

Financováno: INTERREG IIIA
378.035,74 €


