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Abstrakt

Název:    Činnost Evropské cyklistické federace jako součást evropské turistiky

Cíle:    Diplomová práce je zaměřena na problematiku cykloturistiky ve vztahu 

k evropskému turismu, politice Evropské unie i globální politice světových 

organizací. Cílem je představit činnost Evropské cyklistické federace, 

charakterizovat tuto organizaci a rozebrat její největší projekt − budování sítě 

evropských dálkových cyklistických tras EuroVelo. Tato případová studie má také 

ukázat, jak funguje spolupráce nevládní organizace celoevropského významu, 

Evropské unie a světových organizací za účelem podpory rozvoje cykloturistiky a 

naplňování cílů jak politiky Evropské unie, tak i globální politiky světových 

organizací.

Metody:  Informace byly získávány analýzou dokumentů a komunikací s bývalým      

     viceprezidentem Evropské cyklistické federace a zároveň členem Výkonné rady 

     EuroVelo při ECF.

Výsledky: Použité metody přinesly dostatečné množství informací k vytvoření souhrnné 

charakteristiky Evropské cyklistické federace a její činnosti, včetně projektu 

EuroVelo. Výsledkem je souborný text, který zachycuje význam cyklistiky a 

cykloturistiky (a tedy i činnosti ECF) pro společnost a ukazuje spolupráci 

organizací všech úrovní při podpoře cyklistiky jako nástroje pro zlepšování 

celkové kvality života. Práce poskytuje zajímavé informace pro subjekty 

zabývající se využitím jízdních kol i samotné cykloturisty. Cykloturistům může 

sloužit i přehled tras EuroVelo a doporučení pro úseky tras, které vedou přes 

Českou republiku.

Klíčová slova: evropský turismus, cykloturistika, Evropská cyklistická federace, síť   

cyklotras, EuroVelo



Abstract

Title: Activities of the European Cyclists´ Federation as a part of European tourism

Objectives: The thesis is focused on cycling tourism in relation to European tourism, 

European Union policy and global policy of the world organizations. The aim is 

to present the activities of the European Cyclists' Federation, characterize the 

organization and analyze its biggest project – the development of the European 

network of long-distance cycling routes EuroVelo. This case study also shows 

the way of cooperation of a non-governmental organization, the European Union 

and world organizations in order to support the development of cycling tourism 

and fulfill the objectives of the European Union policy and global policy of 

world organizations.

Methods: The information has been obtained by document analysis and by communication 

with the former Vice President of the European Cyclists´ Federation and currently 

a member of the Executive Board of EuroVelo within the ECF.

Results:  Used methods have brought enough information to create complete description of 

the European Cyclists´ Federation and its activities including the EuroVelo project. 

The result is a complex text that shows the importance of cycling (and thus 

activities of ECF) for the society and demonstrates the cooperation of organizations 

at all levels in order to promote cycling as a means for improving the overall 

quality of life. The document provides some interesting information for those 

engaged in the use of bicycles as well as for bike tourists. This includes the

EuroVelo routes overview and suggestions for bike tourists using the parts of the 

routes located in the Czech Republic.

Keywords: European tourism, cycling tourism, European Cyclists´ Federation, cycle route 

        network, EuroVelo
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1 ÚVOD

Důležitou složkou života každého člověka je aktivní trávení volného času a s ním 

spojený rozvoj tělesné kultury. Jeho součástí je i turistika a sporty v přírodě. Cykloturistika 

v sobě spojuje možnost pohybu v přírodě a poznávání nových míst, přičemž lze překonat 

mnohem větší vzdálenost než při turistice pěší. Na kole můžeme strávit jedno odpoledne, ale i 

celou dovolenou. Díky stále hustší síti tras a rostoucímu množství a kvalitě služeb se tato 

aktivita stává stále oblíbenější. Když přihlédneme také ke vhodnosti pro téměř všechny 

věkové kategorii, relativní fyzické a materiální nenáročnosti a přínosům ze zdravotního a 

psychologického hlediska, nemůžeme o vhodnosti cykloturistiky jako aktivity pro volný čas 

pochybovat. 

Kolo ovšem není jen prostředek k rekreaci, ale i sportovní náčiní a také vyhledávaný

dopravní prostředek. Francouzský lékař a sportovec dr. James Ruffier jednou prohlásil, že

„kolo představuje vynález úplný a konečný. Bylo vynalezeno a nebude nikdy nahrazeno“.

Století vývoje přinesla jednoduchý a dokonalý stroj, na kterém se naučí jezdit téměř každý. 

Jeho důležitou charakteristikou je to, že ho pohání naše vlastní síla, a tedy neprodukuje žádné 

emise a není hlučné. Jde o ekologický dopravní prostředek, a toho si v současném světě 

musíme vážit. K tomu, aby ho lidé k dopravě i rekreaci hojně využívaly, musí být ovšem 

vytvořeny vhodné podmínky.

Žijeme v době neustálého technického pokroku, ale také v době, kdy si stále více 

uvědomujeme dopad lidské činnosti na životní prostředí. V téměř všech oblastech 

hospodářství se klade stále větší důraz na udržitelný rozvoj, tedy na rozvoj, který zároveň 

zachovává přírodní bohatství, redukuje využívání zdrojů a minimalizuje produkci odpadu a 

znečištění. Problém udržitelného rozvoje se řeší celosvětově, národně i regionálně. Cíl 

trvalého rozvoje a zvyšování kvality života pro současné i budoucí generace ovlivňuje 

směřování globální politiky světových organizací i politiky Evropské unie. Doprava a 

rekreace na kole do tohoto vzorce ideálně zapadá, a tak není divu, že jí světové i evropské 

instituce a organizace věnují stále větší pozornost a spolupracují na vytvoření lepších 

podmínek pro cyklisty.

Důležitým mezníkem v rozvoji cykloturistiky byl vznik Evropské cyklistické federace

(ECF), o jejíž činnosti pojednává tato diplomová práce. 
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ECF je od roku 1983 hlavní organizací pro rozvoj a propagaci cyklistiky jako udržitelného a 

zdravého způsobu rekreace a dopravy. Za více jak 30 let své existence vytvořili představitelé 

této organizace řadu studií, doporučení, manuálů, iniciativ, vedli konference a projekty. 

V této činnosti úspěšně pokračují, a to včetně koordinace zatím největšího projektu, evropské 

sítě cyklotras EuroVelo. Projektu, který má křížit a spojovat celý evropský kontinent, a být 

skutečnou udržitelnou transevropskou dopravní sítí. Ta svým uživatelům umožní cestovat na 

kole mezi evropskými státy po kvalitních a službami dobře zajištěných trasách a poznávat 

kulturní a přírodní bohatství Evropy.

Vzhledem ke zmíněným benefitům jízdy na kole má tento projekt velký potenciál a do 

jeho budování se přímo i nepřímo zapojují jak instituce Evropské unie, tak i národní a 

regionální organizace a jiní partneři. Je velmi zajímavou ukázkou spolupráce institucí a 

organizací po celé Evropě za cílem zlepšování kvality života všech obyvatel.
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

Cílem práce je:

1. představit činnost Evropské cyklistické federace, charakterizovat tuto organizaci a 

ukázat, jak funguje spolupráce nevládní organizace celoevropského významu,

Evropské unie a světových organizací za účelem podpory rozvoje cykloturistiky a 

naplňování jak cílů politiky Evropské unie, tak i globálních cílů světových organizací

2. rozebrat projekt budování sítě evropských dálkových cyklistických tras EuroVelo 

Úkoly práce:

1. provést rešerši literatury zabývající se evropským turismem a cykloturistikou

2. analyzovat zdroje týkající se Evropské cyklistické federace a jejích projektů

3. charakterizovat systém evropského turismu

4. představit historii, současný stav a potenciál cykloturistiky 

5. oslovit experta na udržitelnou turistiku a dopravu a bývalého viceprezidenta ECF 

Daniela Mourka a prostřednictvím e-mailové komunikace či rozhovoru získat 

odpovídající informace 

6. vytvořit ucelenou charakteristiku Evropské cyklistické federace a její činnosti

7. rozebrat projekt budování sítě mezinárodních dálkových cyklistických tras EuroVelo 

z hlediska cílů a postupů, organizace, financování a marketingu

8. popsat jednotlivé trasy EuroVelo
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Teoretická část práce charakterizuje systém evropského turismu, jeho historii a 

současnou evropskou politiku turismu. Dále se věnuje specifické aktivitě turismu a zároveň 

stěžejnímu tématu práce − cykloturistice.

3.1 Vymezení pojmů

V práci jsou užívány pojmy turismus a turistika. Tyto pojmy nejsou shodné. Jako 

hlavní poslání turismu (nebo také cestovního ruchu) se jeví poznávání nových míst a tedy 

často pasivní cestování. Turistika oproti tomu představuje komplex činností spojený 

s aktivním pohybem. Její provozování může být okrajovou součástí turismu, ale i jeho hlavní 

náplní. Rozvoj turistiky je v každé zemi do značné míry závislý na celkovém systému rozvoje 

turismu. Stejně tak je provozování mezinárodní turistiky (například právě cestování na kole 

mezi státy) nutně provázáno s mezinárodním turismem. Proto je čtenář práce uveden do 

problematiky systému evropského turismu.

Specifickým druhem turistiky je cykloturistika. V souvislosti s využitím jízdních kol 

se dále pracuje s pojmy cyklodoprava a cyklistika. V širším měřítku představuje cyklodoprava 

každodenní dopravu na kole za určitým cílem převážně na kratší vzdálenost ve městech a 

blízkém okolí, cyklistika potom spíše značí konkrétní sportovní aktivitu. Striktní rozlišení 

těchto pojmů je mnohdy problematické, a tak je pro účely této práce užíván pojem cyklistika 

jako souhrnné označení jízdy na kole.

3.2 Počátky turismu v Evropě

Evropský turismus se vyvíjel v kontextu evropských dějin. Počátky evropského 

cestování můžeme hledat především v období antického Řecka a zejména Říma. Toto období 

přineslo významnou kvalitativní změnu dosavadní mobility obyvatelstva. Hlavním účelem 

cest ve starověku i středověku byl především obchod, povinnosti související se správou země, 

vzdělání a poutnictví. Na cesty se vydávali například vojáci, kupci, rytíři, poutníci a poslové. 

Nelze je ovšem označit za turisty, protože jejich cestování bylo téměř vždy spojeno s určitou 

povinností. Pojem turista je tedy pojmem moderním.
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Kořeny novodobého turismu spadají především do 17. století a jsou spojovány s 

fenoménem takzvaných Grand Tours, jejichž cílem bylo završení dosavadního vzdělávání 

mladých aristokratů. Postupem času se tyto cesty transformovaly a pronikly i do jiných 

společenských vrstev. Na přelomu 18. a 19. století se změnil charakter cestování jak 

z pohledu motivů, tak z pohledu cílů a délky pobytu. Od emociálně neutrálního pozorování a 

zaznamenávání cestovatelé postupně přecházejí ke „scénickému“ turismu, tedy k mnohem 

emociálnějšímu vnímání a prožívání krás a zajímavostí. Pod vlivem romantismu se změnilo 

estetické vnímání přírody a došlo k rozvoji horského a přímořského turismu. K postupnému 

vývoji cestování přispělo samozřejmě i zkvalitňování sítí cest.

Počátky novodobého moderního turismu je možné položit do druhé poloviny 19. 

století a jsou bezesporu spojeny s procesy průmyslové revoluce. V důsledku tohoto rozvoje 

byly vyvolány nebo ještě více zintenzivněny potřeby vzdělávání, regenerace sil a posilování a 

obnovování sociálních vazeb. Dále byly postupně vytvářeny předpoklady pro realizaci 

turismu. Těmito předpoklady jsou:

 svoboda pohybu

 volné disponibilní prostředky

 fond volného času

 dopravní možnosti

 potenciál turismu a jemu odpovídající suprastruktura

(Palatková a Zichová 2014, s. 14)

Vývoj turismu lze nejlépe posoudit v rámci určitých období. Například Kopšo (1985) 

rozděluje vývoj na tři hlavní etapy spojené s vývojem světové ekonomiky.

První etapou je období do první světové války. V tomto období se turismus formuje 

v podmínkách ekonomicky vyspělých zemí. Projevují se zde rozdílné ekonomické podmínky 

jednotlivých společenských vrstev. Turismu se účastnily zejména vyšší vrstvy, a to především 

v podobě dlouhodobých pobytů v lázeňských střediscích a letoviscích. Nižší a střední vrstvy 

naopak podnikaly krátkodobější pobyty v přírodě. S tím je spojen i vznik turistických spolků, 

který rozvoj turismu v tomto období podpořil. Za první lze považovat britský Alpine Club 

založený v roce 1857. Spolky vznikaly i na území dalších evropských států, u nás to byl 

v roce 1888 Klub českých turistů (KČT). 
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Těmto spolkům vděčíme za značení turistických stezek, vydávání map a průvodců, výstavbu 

turistických chat a ubytoven i starost o stav a dostupnost turistických cílů.

Tuto etapu charakterizuje i liberalismus v podobě neexistujících hranic mezi domácím 

a zahraničním turismem a minima administrativních omezení. Dále také rychlý rozvoj 

materiálně-technické základny (suprastruktury) zejména v lázeňských a jiných rekreačních 

střediscích a samozřejmě rozvoj železniční dopravy. Začíná se objevovat potřeba formování 

specifické pracovní síly a objevují se první znaky organizovaného turismu. V roce 1841 

uspořádal Thomas Cook cestu pro téměř 600 účastníků protialkoholního spolku, jehož byl 

předsedou. Tento jednodenní výlet u příležitosti otevření železniční trati Derby – Rugby lze 

považovat za první organizovaný zájezd vůbec. O čtyři roky později založil Cook první 

cestovní kancelář na světě.

Druhou etapou je pak období mezi dvěma světovými válkami. Zde se projevila 

poválečná ochranářská opatření, která omezila mezinárodní obchod a současně i mezinárodní 

turismus. Součástí oživující hospodářské politiky států se stala podpora příjezdového 

cestovního ruchu. Později ovšem následovalo zhoršení podmínek a zpomalení rozvoje 

materiálně-technické základny v důsledku světové hospodářské krize. Díky technickému 

pokroku po první světové válce ale dochází k rozvoji na poli dopravy. Jde zejména o dopravu 

silniční, a to nejen automobilovou, ale i autobusovou. Postupně se začíná prosazovat i 

doprava letecká. Poválečné sociální změny umožňovaly účastnit se turismu stále širším 

vrstvám obyvatelstva. V turisticky rozvinutých zemích dochází k postupnému budování 

organizační struktury turismu a systému vzdělávání. Projevuje se nutnost řešení otázek 

spojených s turismem na mezinárodní úrovni a začínají tedy vznikat mezinárodní orgány a 

organizace.

Třetí etapou je období po druhé světové válce do počátku 90. let. V tomto období 

došlo k rozdělení světa na dvě politicko-ekonomické soustavy a turismus se v rámci těchto 

systémů vyvíjel a realizoval odděleně. V zemích s tržní ekonomikou se v této etapě stává 

běžnou součástí spotřeby a zaznamenává kontinuální vývoj, od 70. let se stává masovou 

záležitostí. Naopak země s centrálně plánovanou ekonomikou se vzhledem k omezením 

spojeným s volným pohybem osob a přístupem k zahraniční měně soustředí především na 

domácí turismus. Bez ohledu na rozdílné systémy se ale turismus stává pevnou součástí 

ekonomického a sociálního života a účastní se ho všechny vrstvy obyvatelstva. Diverzifikuje 

se do různých typů a rozrůstá se i na zimní sezonu.
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Dochází k dalšímu rozvoji materiálně-technické základny, zejména v podobě budování 

v rámci komplexních středisek turismu. Nedílnou součástí je i další rozvoj dopravy silniční a 

také letecké, jejíž využití znamená i zapojení nových destinací.

Současná etapa je pak charakterizována dle Cihelkové a Kunešové (2006). Počátek 

souvisí se změnami ve střední a východní Evropě, které vedly k rozpadu centrálně 

plánovaných ekonomik. Turismus je ovlivněn jak vnitřními faktory v jednotlivých zemích, tak 

i faktory vnějšími, jako jsou politicko-ekonomické, globalizační, integrační a liberalizační 

procesy. Dále jsou to i faktory demografické, sociální, technologické a v neposlední řadě také 

bezpečnostní. Formuje se také institucionální zajištění a politika turismu.

3.3 Politika turismu Evropské Unie

Turismus je jednou z hlavních ekonomických aktivit v Evropské Unii s širokým 

dopadem na ekonomický růst, zaměstnanost a sociální vývoj. Může být silným nástrojem 

v boji s ekonomickým poklesem a nezaměstnaností. Proto se politikou turismu v různé míře 

zabývá většina orgánů Evropské unie.

Dle Evropského parlamentu je základním cílem politiky turismu EU stimulovat trvalý 

růst a vytvářet více pracovních míst. Turismus je integrační sektor a zasahuje do široké škály 

oborů od dopravy po potravinářství. Pokud vezmeme v úvahu tyto spojitosti, je odhadnuto, že 

se podílí až na 10 % HDP EU a 12 % všech pracovních míst. Rozšiřování Evropské unie pak 

přináší větší rozmanitost přírodního a kulturního dědictví a nové destinace.

Současná evropská politika turismu se soustředí na 3 hlavní oblasti:

 začleňování opatření, která turismus ovlivňují

 podpora udržitelnosti turismu

 posilování viditelnosti turismu

Takto strukturovaná politika poskytuje rámec pro rozvoj cykloturistiky jako 

“prostředku ke zlepšování blahobytu a životních podmínek udržitelnou cestou pro současné i 

budoucí generace“. (Institute of Transport and Tourism 2012, s. 21 − 22).
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3.3.1 Vývoj evropské politiky turismu

Evropská politika turismu je určována klíčovými dokumenty EU, jimiž se pak řídí 

orgány Evropské unie a příslušná oddělení. Do vývoje této politiky se promítá i vývoj 

politik ostatních oblastí, které mají dopad na turismus. Nelze samozřejmě také opomenout 

mezinárodní vztahy a nutnost reakce na aktuální dění v Evropě i ve světě.

Oblast turismu se poprvé objevuje v základním dokumentu Evropské Unie roku 1992. 

Jako společná aktivita EU je uveden ve třetím článku Maastrichtské smlouvy o Evropské unii 

pod písmenem t) opatření v oblasti energie, civilní obrany a turismu.

Až do poloviny 80. let 20. století byl ale turismus na okraji zájmů EU a jeho 

problematika byla řešena jen jako součást jiných oblastí. Rozvoj turismu byl plně ponechán 

v kompetenci členských států. Postupně byl ale význam turismu pro naplnění globálních cílů

EU stále jasnější a hledání pojetí politiky turismu vyústilo roku 1986 v založení Poradního 

výboru pro turismus (TAC). (Tittelbachová, 2011)

Dalším důležitým aktem bylo přijetí Protokolu evropské politiky turismu Radou 

ministrů v roce 1990 a s ním i Směrnice o souborných službách pro cestování, pobyty a 

zájezdy s cílem ochrany spotřebitele a volného pohybu služeb turismu. Zároveň byl rok 1990 

vyhlášen Evropským rokem turismu za cílem zdůraznění role turismu v evropském 

hospodářství a zahájení procesů k vytvoření konzistentní politiky v oblasti turismu.

Dlouhodobý proces nového přístupu k turismu byl zahájen roku 1992, kdy byl 

zpracován Akční plán pro podporu turismu zaměřený na možnosti spolupráce členských států 

a vytvoření základny pro koordinaci aktivit. Plán byl později aktualizován a přepracován. Od 

tohoto roku také vydává Evropská komise řadu zpráv a studií o hodnocení potenciálu turismu 

a možnostech, jak přispět k dosažení cílů EU.

Dalším významným krokem bylo vydání Zelené knihy turismu (1995) jako podnět 

k diskusi o roli, kterou by měla Unie sehrát v oblasti evropského turismu. V témže roce byla 

Radou ministrů přijata i Směrnice o shromažďování statistických informací v oblasti turismu. 

O rok později připravila Evropská komise návrh víceletého programu pro podporu 

evropského turismu Philoxenia. Program, který měl být prvním konceptem evropské politiky 

turismu, byl z důvodů neshody ostatních evropských institucí v roce 2000 stažen.

(Palatková, 2011)
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Nové směřování i ve vztahu k turismu přináší Lisabonská smlouva, která byla 

podepsána 13. prosince 2007 a Česká republika ji ratifikovala v roce 2009. Cestovní ruch je 

náplní Hlavy XXI této smlouvy.  Smlouva uvádí, že Unie má pravomoc provádět v oblasti 

cestovního ruchu činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnost členských států.

Hlavním úkolem je podpora příznivého prostředí pro rozvoj podniků v této oblasti a podpora 

spolupráce mezi státy, především ve formě výměny osvědčených postupů.

(Euroskop, 2007)

3.3.2 Institucionální zajištění

Současnou institucionální strukturu EU tvoří sedm hlavních orgánů (Evropská rada, 

Rada Evropské unie, Evropská komise, Evropský parlament, Evropská centrální banka, 

Evropský soudní dvůr a Evropský účetní dvůr) a dva poradní (Hospodářský a sociální výbor, 

Výbor regionů). (EUR-Lex, 2012)

Rada Evropské unie

Rada Evropské unie je členěna na 9 úseků, jednotlivé úseky řídí jejich rady: 

1. Rada pro všeobecné záležitosti a vnitřní vztahy

2. Rada pro hospodářské a finanční záležitosti

3. Rada pro spravedlnost a vnitro

4. Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a spotřebitelské záležitosti

5. Rada pro konkurenceschopnost

6. Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku

7. Rada pro zemědělství a rybolov

8. Rada pro životní prostředí

9. Rada pro školství, mládež a kulturu

Problematiku turismu řeší Rada pro konkurenceschopnost. Gestorem za Českou 

republiku je zde Ministerstvo průmyslu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. 
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Rada přijímá právní předpisy v oblasti turismu na návrh Evropské komise, v některých 

případech rozhoduje společně s Evropským parlamentem.

V roce 1986 zřídila Rada Evropské unie již zmíněný Poradní výbor pro turismus. Jeho 

členy jsou zástupci ministerstev nebo orgánů zodpovědných za turismus v jednotlivých 

členských státech. Výbor jedná o problematice turismu několikrát ročně a stanovuje cíle a 

priority ve směřování podpory rozvoje evropského turismu. Ty jsou pak zapracovány do 

koncepčních materiálů členských zemí. (Tittelbachová 2011, s. 22)  

Evropská komise

Evropská komise reprezentuje zájmy EU jako celku a je jejím výkonným orgánem. 

Navrhuje a tvoří legislativu, dohlíží nad dodržováním evropských smluv a právních předpisů 

a vydává doporučení a stanoviska. Je složena z komisařů, z nichž každý zodpovídá za jeden 

nebo několik rezortů (generálních ředitelství). 

Řada ředitelství má svou činnost nějakým způsobem propojenou s turismem, 

problematika turismu ovšem spadá do kompetence Generálního ředitelství pro vnitřní trh, 

průmysl a podnikání (DG GROWTH, dříve DG ENTR) a jeho Oddělení pro turismus.

(Tittelbachová, 2011)

V rámci Oddělení funguje těchto pět pracovních skupin:

 Pracovní skupina A je zaměřena na zjednodušení výměny a distribuce informací 

s využitím nových technologií.

 Pracovní skupina B se orientuje na zlepšení vzdělávání a odborné přípravy s cílem 

zvýšení kvalifikace v turismu.

 Pracovní skupina C se zaměřuje na zlepšení kvality produktů v turismu s ohledem na 

politiku ochrany spotřebitele, životního prostředí, strukturální a dopravní politiku.

 Pracovní skupina D má za cíl podporu ochrany fyzického prostředí a udržitelného 

rozvoje turismu.

 Pracovní skupina E se zaměřuje na řízení vlivu a využití informačních a 

komunikačních technologiích v odvětví turismu.

(Palatková 2011, s. 195)
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K dalším činnostem a projektům DG GROWTH v oblasti turismu patří například 

statistické sledování turismu (statistický úřad Eurostat), projekt udržitelného turismu (výše 

zmíněná skupina D a projekt EDEN1), projekt přístupnosti turismu pro znevýhodněné skupiny 

Calypso, podpora projektu Stezka železné opony ve spojení s udržitelným turismem a jiné.

Pro pozdější účely je vhodné představit ještě několik generálních ředitelství, která hrají 

roli při budování evropské sítě EuroVelo.

 Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu (DG MOVE) – Cílem je podpora účinné a 

bezpečné mobility, která je šetrná k životnímu prostředí, a tvorba podmínek pro 

konkurenceschopný průmysl generující růst a pracovní místa. Součástí politiky v 

oblasti dopravní infrastruktury je i transevropská dopravní síť TEN-T – projekt 

spojování vnitrostátních dopravních sítí za účelem usnadnění pohybu zboží i osob 

mezi členskými státy Unie.

 Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) – Cílem jsou 

společně rostoucí regiony a trvalé zlepšování ekonomiky a kvality života.

 Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE dříve DG 

SANCO) − Cílem je ochrana a zlepšování zdraví občanů, zajištění bezpečných a 

zdravých potravin, ochrana zdraví hospodářských zvířat, užitkových plodin a lesů.

 Generální ředitelství pro životní prostředí (DG ENV) – Cílem je zachování a zlepšení 

životního prostředí pro současné i budoucí generace, navrhování a implementace 

opatření, která zajistí vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zachovávají 

kvalitu života občanů EU.

 Generální ředitelství pro oblast klimatu (DG CLIMA) – Cílem je formulovat a 

implementovat opatření, která bojují proti klimatickým změnám, a monitorovat emise.

 Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) – Cílem je 

podporovat udržitelný rozvoj zemědělství v Evropě a zajistit prosperitu jejích 

venkovských oblastí.

(Evropská komise, 2015)

                                               
1 Evropské destinace nejvyšší kvality (EDEN) − iniciativa podporující modely udržitelného rozvoje turismu 

v EU prostřednictvím národních soutěží a propagačních kampaní za cílem výběru “excelentní destinace“ 

cestovního ruchu. (European Commission, 2016)
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Evropský parlament

Evropský parlament reprezentuje zájmy občanů EU. Je tvořen poslanci, kteří jsou 

voleni v jednotlivých zemích podle zásad poměrného zastoupení a pracují v rámci 20 stálých 

výborů. Mezi jeho základní pravomoci patří legislativní, rozpočtová a kontrolní. 

Výbory, které mají vliv na turismus, jsou:

 Výbor pro dopravu a turismus (TRAN)

 Výbor pro regionální rozvoj (REGI)

 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)

 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)

(Tittelbachová, 2011)

3.3.3 Strategické dokumenty

Měnící se přístup Evropské unie k politice turismu lze sledovat v nejvýznamnějších 

strategických dokumentech, které byly postupně přijímány. Můžeme si všimnout důrazu na 

udržitelný rozvoj turismu a také na propagaci a zviditelnění evropských destinací.

Společná práce pro budoucnost turismu v Evropě

Tento dokument předložila Evropská komise 13. 11. 2001, jako podklad sloužily také 

závěry a doporučení pěti pracovních skupin Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl. 

Představuje nový přístup Komise k evropskému turismu a posiluje jeho význam při 

naplňování globálních cílů Evropské unie, především v oblasti zaměstnanosti a regionálního 

rozvoje. Je zde definováno deset cílů, které zahrnují:

1. začlenění turismu do politických koncepcí a opatření Evropské unie

2. konzultace nového kooperačního přístupu mezi subjekty, které se podílejí na turismu

prostřednictvím metody otevřené koordinace

3. zvýšení součinnosti s destinacemi a jejich zástupci

4. mobilizace stávajících kompetenčních a podpůrných center pro rozvíjení znalostí a 

pozorování v oblasti turismu
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5. podpora přístupu zainteresovaných subjektů k nástrojům Společenství

6. satelitní účty turismu a statistika

7. evropský program pro udržitelný turismus Agenda 21

8. vytvoření směrných dokumentů a manuálů

9. metody a nástroje pro hodnocení kvality a konkurenceschopnosti

10. rozšiřování a mezinárodní aspekty

(Tittelbachová 2011, s. 27 – 32):

Základní orientace na udržitelnost evropského turismu

Tento dokument Evropské komise ze dne 21. 11. 2003 deklaruje základní zásady pro 

udržitelný rozvoj turismu a navazuje na výše zmíněný dokument. Rozpracovává opatření 

k implementaci zásad do udržitelného rozvoje regionů a destinací. Zdůrazňuje vliv ostatních 

politik na úrovni EU, státních a regionálních politik na udržitelný rozvoj a potřebu vertikální i 

horizontální spolupráce na všech úrovních mezi veřejným, podnikatelským a neziskovým 

sektorem. (Tittelbachová, 2011)

Obnovená politika EU v oblasti turismu: Vstříc silnějšímu partnerství pro evropský 

turismus

Sdělení Evropské komise ze dne 17. března 2006 se věnuje možnostem využívání 

evropských finančních nástrojů pro cestovní ruch. Komise zde také stanovuje konkrétní 

kroky, které podnikne na podporu udržitelnosti a zviditelnění turismu.(EUR-Lex, 2006)

Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch

V roce 2005 začala na návrh Evropské komise fungovat Skupina pro udržitelný 

turismus (TSG) s cílem řešit agendu udržitelného turismu uceleným způsobem. Na zprávu 

skupiny TSG navazuje Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský turismus

vydaná Evropskou komisí v roce 2007. Agenda definuje výzvy, kterým odvětví turismu musí 

čelit, a zdůrazňuje důležitost výměny osvědčených postupů, možnost financovat projekty 

v oblasti turismu z finančních zdrojů EU i význam projektu EDEN. (EUR-Lex, 2008)
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Tento dokument je aplikací Agendy 212  pro průmysl cestovního ruchu v rámci EU. 

Ta mimo jiné mluví o tom, že: „Cestování a cestovní ruch mohou pomoci lidem v dosažení 

zdravého a aktivního života v harmonii s přírodou, mohou přispět k zachování ochraně a 

regeneraci ekosystému na zemi.“ Dále hovoří o vzájemné závislosti cestovního ruchu a 

ochrany životního prostředí i o řízení rozvoje cestovního ruchu ve spolupráci s místními 

komunitami. (Houška 2013, s. 33)

Nový politický rámec pro evropský turismus – Evropa jako přední světová destinace 

turismu

V roce 2010 zpracovala Evropská komise nový politický rámec na posílení 

konkurenceschopnosti evropského turismu. Klíčové bylo naplňování cílů Lisabonské 

strategie, ale také problémy, se kterými se turismus potýkal hlavně v souvislosti s finanční a 

hospodářskou krizí. Komise zde definovala tyto priority a opatření k provádění evropské 

politiky turismu:

 stimulovat konkurenceschopnost odvětví turismu v Evropě

 podporovat rozvoj udržitelného, odpovědného a kvalitního turismu

 zviditelnit Evropu jako prostor s kvalitními destinacemi

 maximalizovat využití finančních a dalších nástrojů politik EU v zájmu rozvoje 

turismu

(Tittelbachová 2011, s. 45)

3.4 Evropská unie a financování turismu

Podpora sektoru turismu probíhá přímou i nepřímou formou. Přímo je financován 

prostřednictvím grantů, nepřímo pak například v podobě půjček skrze finanční prostředníky. 

Finance jsou čerpány z různých fondů. Fondy, které se nejčastěji týkají turismu, najdeme 

v Tabulce 1.

                                               
2 Agenda 21 − Globální strategický akční plán OSN přijatý na Summitu Země v Rio de Janeiru v roce 1992, 
kterého se účastnilo 172 zástupců vlád světa a 2 400 představitelů nevládních organizací. Stanovuje konkrétní 
kroky směrem k udržitelnému rozvoji. (United Nations, 1997)
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Tabulka 1: Nejvýznamnější programy pro sektor turismu v EU pro léta 2014 − 2020

Oblast Program

Koheze

Strukturální fondy:

- Evropský kohezní fond

- Evropský sociální fond

- Evropský fond pro regionální rozvoj

o Evropská teritoriální spolupráce

Životní prostředí, zemědělství a politika 

v oblasti rybářství

LIFE − program podporující ochranu 

životního prostředí a aktivity v oblasti 

změny klimatu

Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova

Evropský námořní a rybářský fond

Výzkum, inovace a konkurenceschopnost

Horizon 2020 (rámcový program pro 

výzkum a inovace)

COSME (Program pro 

konkurenceschopnost malých a středních 

podniků) 

Kultura a vzdělání
Program Kreativní Evropa

Program Erasmus +

Zaměstnanost

EaSI (Program pro zaměstnanost a 

sociální inovaci)

o PROGRESS (Program pro 

zaměstnanost a sociální solidaritu)

o EURES (Evropské služby pro 

zaměstnanost)

Zdroj: vlastní zpracování dle European Commision (2015)

.
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Evropský fond pro regionální rozvoj

Jeden z pěti Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem je posilovat 

ekonomickou a sociální kohezi v Evropské unii prostřednictvím eliminace nerovností mezi 

regiony. Podporuje národní a regionální programy členských zemí, ale i Evropskou teritoriální 

spolupráci, která zahrnuje programy přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce.

Evropský kohezní fond

Další z pěti Evropských strukturálních a investičních fondů. Za cílem redukovat 

ekonomické a sociální rozdílnosti a podporovat udržitelný rozvoj je tento fond určen 

členským státům, jejichž hrubý národní příjem na obyvatele je menší než 90% průměru v 

Evropské unii. 

Pro čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů musí každý členský stát 

navrhnout a implementovat strategický plán stanovující cíle a investiční priority pro konkrétní 

období. Tento plán se po posouzení Evropskou komisí stane “ Partnerskou dohodou“. Členský 

stát musí dále navrhnout operační programy, které přetvářejí dané priority v konkrétní akce. 

Operační programy jsou implementovány řídícími orgány, které si stát stanoví.

(European Commision, 2015)
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4 CYKLOTURISTIKA

„Z širšího hlediska chápeme cykloturistiku jako pohyb především v přírodě (ale i 

městských podmínkách) se stanoveným cílem a odůvodněním, bez soutěžních ambicí, 

vykonávaný prostřednictvím jízdy na kole.“ (Hřebíčková a Ondráček 2007, s. 12) 

U cykloturistiky, stejně jako u všech ostatních druhů turistiky, můžeme rozlišit složku:

 pohybovou

 rozvoj kondičních a koordinačních schopností, které s daným druhem turistiky   

souvisí

 vliv pohybu na zdravotní stav

 kulturně-poznávací

 poznávání přírody, života společnosti a výtvorů lidské práce

 má motivační charakter

 odborně-technickou

 soubor poznatků a praktických dovedností, které vytváří základnu pro bezpečný a 

účelný pohyb v přírodě

 jsou to například: vědomosti či dovednosti související s výstrojí a výzbrojí, 

topografií a orientací v terénu, tábořením, dopravními předpisy, systémem značení 

turistických cest a jiné

Díky těmto složkám má pak turistika význam z hlediska vzdělávacího, výchovného i 

zdravotního.

4.1 Historie cyklistiky a cykloturistiky

Historie cyklistiky a cykloturistiky je úzce spjata právě s vývojem jízdního kola. 

Nejjednodušší formy kol spojených tyčemi můžeme najít již ve starých egyptských a čínských 

kresbách, které vznikly kolem roku 1300 př. n. l. Za počátek historie jízdního kola se ovšem 

považuje rok 1818, kdy došlo k přihlášení prvního patentu. (Konopka, 2007)
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4.1.1 Vývoj v Evropě

Přístroj s dřevěným rámem, pevným kolem vzadu a řiditelným kolem vpředu si nechal 

poprvé patentovat německý baron Karl Friedrich Drais Von Sauerbronn. (Sidwells, 2004) 

Dne 12. července 1817 urazil na svém vynálezu vzdálenost 15km za jednu hodinu, nešlo však 

o jízdu na kole, ale spíše na koloběžce, protože jeho přístroj byl uváděn do pohybu odrážením 

nohou od země. Tento vynález si oblíbili ve Francii, kde se s názvem „la draisienne“ čili 

drezína stal oblíbenou kratochvílí bohatých vrstev. (Martinek a Soulek, 2000)

Francouzi se poté zasloužili o vynález pedálu. V roce 1861 připojil Pařížan Pierre 

Michaux kliky a pedály k přednímu kolu výše zmíněného stroje. Michauxův vynález dostal 

název velociped a stal se populární po celé Evropě. (Sidwells, 2004)

Celý vynález byl ze dřeva a až po sedmi letech vyrobili otec a syn Michauxové tutéž 

konstrukci z kovu. Protože si ho ale nedali patentovat, jejich výrobu pohltili bratři Olivierové. 

V roce 1861 byly vyrobeny 2 šlapací velocipedy, o rok později jich bylo 142 a v roce 1869 již 

asi 50 000. (Martinek a Soulek, 2000)

Dřívější Michauxův zaměstnanec Pierre Lallemet navíc přihlásil v roce 1866 patent na 

velociped v Americe. (Sidwells, 2004)

Záznam o prvním závodu velocipedistů se u autorů liší. Zatímco Martinek a Soulek 

(2000) uvádějí 30. květen 1968 v Paříži, Sidwells (2004) spojuje s touto událostí 31. květen 

1869 a park St.Cloud v Paříži. Konopka (2007) se dokonce zmiňuje o silničních závodech 

v Amiens už roku 1865, závodilo se ovšem pouze na 500 metrů. Autoři se ale shodují, že      

7. listopadu 1869 proběhl první mezinárodní závod na silnici mezi městy Paříž a Rouen. 

Závod dlouhý více než 120 kilometrů vyhrál Angličan James Moore. Přítomny byly tisíce 

diváků a v tehdejší společnosti vzrůstalo nadšení pro tento sport.

Vznikaly nové a nové závody různých podob a vzdáleností. To motivovalo 

velocipedisty k vývoji rychlejších strojů. Přední kolo bylo nejprve bráno jako kolo pohonné, a 

tak vznikala kola s malým zadním a obrovským předním kolem, ke kterému byly připojeny 

pedály. (Sidwells, 2004)

Tato kola byla ovšem velmi nestabilní a pády z nich velmi nebezpečné. Vysoké kolo 

proto začalo ztrácet svůj význam. První nízké šlapací kolo s poháněným zadním kolem 

sestrojil kolem roku 1868 André Guilmet. 
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O deset let později dosáhl H. J. Lawson velkého pokroku použitím řetězového pohonu 

k zadnímu kolu. Pozadu nezůstal ani vývoj pneumatik, původní celogumové byly roky 1888 

nahrazeny vynálezem skotského zvěrolékaře Boyda Dunlopa – pneumatikami naplněnými 

vzduchem. Na přelomu století vývoj ještě podpořil Němec Ernst Sachs vynálezem 

volnoběžného náboje a zpětné brzdy na kole.

Cyklistické závody se těšily stále větší popularitě. Z roku 1880 pochází zpráva o 

závodu přes Alpy z Paříže do Milána a zpět. Také na prvních novodobých Olympijských 

hrách byl pořádán silniční závod na 87 kilometrů. Ačkoliv se závodilo také na dráze, dějiny 

cyklistiky byly utvářeny především díky velkým etapovým závodům, z nichž nejznámější je 

samozřejmě Tour de France. (Konopka, 2007)

Vzniku tohoto jedinečného závodu předcházel roku 1891 závod na 600 kilometrů 

z Bordeaux do Paříže a v témže roce vypsaný závod na dvojnásobnou vzdálenost z Paříže do 

Brestu. O těchto i jiných závodech psal sportovní časopis L´Auto. Jeho redaktor Henri 

Desgrange pak s cílem udělat svému časopisu reklamu uspořádal roku 1903 závod Tour de 

France dlouhý přes 2400 kilometrů a rozdělený do šesti etap dlouhých 300 až 500 kilometrů. 

(Martinek a Soulek, 2000)

Obrovský rozvoj cyklistiky pak zastavila první světová válka. Kola měla ovšem i na 

bojišti své využití. Po válce se v Evropě znovu začalo závodit a roku 1919 byl na Tour de 

France, která měřila již 5000 kilometrů, poprvé oceněn vedoucí jezdec žlutým trikotem. Barva 

byla vybrána podle barvy stránek již zmíněného časopisu L´Auto. 

Vedle Tour de France vznikly i další významné etapové závody jako Giro d´Italia, 

Tour de Suisse, Vuelta a Espaňa a také závod Kolem Německa. Vývoj kola samozřejmě 

pokračoval a pokračuje dodnes. Postupně vznikly galusky, Ital Tullio Campagnolo vymyslel 

ve 30. letech dutou hřídel a mechanismus rychloupínáku, později vytvořil i přehazovačku.

(Sidwells, 2004)

S novými technickými možnostmi se oddělily i jednotlivé druhy cyklistiky. Nadále se 

závodilo na silnicích i na dráze, ale stále více se objevovala i cyklistika v terénu – horská 

cyklistika. K jejímu rozvoji došlo v USA v 70. letech minulého století, avšak počátek má již 

v 50. letech ve Francii. (Hřebíčková a Ondráček, 2007) 

Po druhé světové válce již kolo používaly miliony lidí pro zábavu i jako dopravní 

prostředek. Při poválečném budování dopravních cest ale například ve Velké Británii dali 

jednoznačně přednost autům.
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Jinak tomu bylo v Německu, Holandsku a také Belgii, kde při přestavbě vybudovali 

cyklostezky, které dodnes tvoří součást místní dopravní infrastruktury. (Sidwells, 2004)

Počátky rozvoje cykloturistiky tedy jednoznačně kopírují vlastní rozvoj cyklistiky a 

tvoří i jeho logické pokračování po souběžné linii. Kolo mohlo být používáno k přepravě na 

větší vzdálenosti až ve chvíli, kdy poskytovalo svému majiteli určitý komfort. To souvisí jak 

s technickými parametry kola, tak s podmínkami pro jízdu. Klíčové byly také ekonomické 

možnosti společnosti a fond volného času.

O počátcích cykloturistiky lze mluvit od poloviny 19. století, avšak rozvoj přirozeně 

zbrzdily obě světové války a následující politicko-ekonomický vývoj. Právě odlišnosti ve 

vývoji v západní a východní Evropě vedly k rozdílným možnostem rozvoje cykloturistiky. 

Projevil se především nedostatek materiálového vybavení pro cyklistiku u obyvatel východní 

části.

Technický pokrok vedl k rozvoji individuální motorové dopravy, a kolo tak začalo být 

stále více používáno k aktivnímu odpočinku. Nové trendy zdravého životního stylu a vývoj 

horského kola napomohly koncem minulého století k objevování předností rekreace na kole.

(Hřebíčková a Ondráček, 2007)

4.1.2 Vývoj v českých zemích

První kola se na našem území objevila v roce 1867. Byly to ovšem zatím jen 

těžkopádné dřevěné stroje. První bicykl kovové konstrukce s sebou do Prahy přivezl Angličan 

William Beo Crowl. Jeho rodina se přistěhovala do domu továrníka Kohouta, jehož synové 

Josef a František později přesvědčili otce, aby začal kola vyrábět. Stalo se tak v roce 1880 a 

v srpnu tohoto roku již bratři Kohoutové podnikli jízdu z Prahy do Vídně, která jim trvala dva 

a půl dne. O rok později došlo k založení Českého klubu velocipedistů Smíchov. Zakladateli 

byli právě bratři Kouhoutové a také Karel Šulc, který před odjezdem Williama Crowla z Čech 

odkoupil jeho bicykl. Osmdesátá léta znamenala pro cyklistiku skutečný rozmach. Již 

v prvním roce existence klubu uspořádali smíchovští cyklisté šest jednodenních výletů a 

několik větších cest například do Lince, Solnohradu či Mnichova. V roce 1882 najeli celkem 

63 000 kilometrů. Je tedy vidět, že cesty na kole mezi evropskými městy byly populární již 

v minulosti.

Věnovat se cyklistice mohli ovšem pouze bohatší muži, protože se jednalo o sport 

velice nákladný.
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Ani to však sportovce neodradilo a v následujících letech vznikaly další cyklistické kluby 

v Praze i ostatních českých městech. Jejich jezdci se účastnili nejrůznějších závodů ve střední 

Evropě. Josef Kohout byl v té době jedním z nelepších českých závodníků.

S cyklistikou je spojeno i založení prvního českého sportovního svazu. Roku 1883 

byla založena Česká ústřední jednota velocipedistů (ČÚJV). Stalo se tak především 

z iniciativy cyklistů ze Smíchova. Prvním předsedou byl zvolen František Kohout. Unie 

začala vydávat měsíčník Cyklista – první české sportovní periodikum. Problémem unie 

zpočátku byly vysoké příspěvky a organizační spory, ani to však nebránilo v rozvoji českého 

cyklistického sportu. V roce 1887 vypsala unie první mezinárodní závody a od konce 

osmdesátých let jsou již patrné snahy o zvláštní dopravní pravidla pro cyklisty. 

Není překvapením, že cyklistika je jedním z prvních sportů, do kterého vstupuje již od 

90. let 19. století profesionalismus. Pořadatelé některých závodů ve střední Evropě začali po 

vzoru Anglie vypisovat peněžní odměny.

Rok 1896 byl pro českou cyklistiku velmi významný. V Praze v Bubnech byla 

otevřena cyklistická dráha, na níž se v témže roce konaly mezinárodní závody České ústřední 

jednoty velocipedistů. Představitelé ČÚJV se ale kromě závodní cyklistiky soustředili i na 

rozvoj cykloturistiky. V roce 1899 uzavřeli smlouvu s Ligou belgických velocipedistů a 

švýcarským „Touring Clubem“, což znamenalo cestovní výhody pro členy unie. Vyjednali 

také další výhody v podobě slev do lázní či na různé kulturní akce. Dalším cílem byl vstup 

do Mezinárodního turistického svazu, k tomu ovšem z politických důvodů nedošlo.

Politická situace se promítla i do dalšího působení unie, i tak se ovšem úspěšně 

rozrůstala. V roce 1903 sdružovala 62 klubů a více jak 2000 členů. Kvůli špatné finanční 

situaci ale zrušila vydávání časopisu Cyklista. V roce 1912 se čeští cyklisté zúčastnili 

Olympijských her ve Stockholmu, avšak členem mezinárodní unie se ČÚJV stala až po první 

světové válce. Stalo se tak v roce 1920 v Antverpách. 

Cyklistika se od svých počátků rozvíjela jako sport rekreačně-turistický a technický 

vývoj kola spolu s průmyslovou výrobou znamenal stále rostoucí počet jejích vyznavačů i 

mimo ústřední organizaci. Zlepšující stav silnic umožňoval překonávat stále větší vzdálenosti 

a poznávat přitom nová místa a zvyky. Na začátku 20. století se cyklistika stala masovým 

turistickým sportem a jízdní kolo i hojně využívaným dopravním prostředkem. (Waic, 2014)
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V současné době je pokračovatelem ČÚJV a tedy zastřešující cyklistickou organizací u 

nás Český svaz cyklistiky. K poslednímu dni roku 2014 měl svaz dle České unie sportu 8240 

členů sdružených v 238 oddílech. (Česká unie sportu, 2015)

Šetrnou turistikou a cykloturistikou se pak zabývá Nadace Partnerství, která je členem 

Evropské cyklistické federace. Novinkou je vznik České cyklofederace (dne 23. února 2016 

v Brně) jako národní cyklistické organizace, která má hájit zájmy běžných uživatelů kol 

v zastoupení neziskových organizací. Organizace se chce již v květnu zapojit do činnosti 

ECF. (Nadace Partnerství, 2016)

4.2 Současný stav a potenciál cykloturistiky

„Možnosti cykloturistiky přináší alternativu k pasivním formám rekreace i turistiky a 

také udržitelný rozvoj cestovního ruchu, který je vhodný ke zpomalení životního tempa a ke 

zvýšení intenzity prožívání turistických zážitků.“ (Hřebíčková a Ondráček 2007, s. 13)

Cykloturistika je aktivitou s velkým potenciálem. Její pozitiva jsou zřejmá. Nadměrně 

nezatěžuje životní prostředí, je bezhlučná a produkuje nulové emise. Je relativně finančně a 

prostorově nenáročná. Funguje jako prevence proti civilizačním chorobám, má i značný

socializační význam.

Landa a Lišková (2004) poukazují na zdravotní význam cyklistiky. Umožňuje nám 

konat pohyb mírné intenzity po relativně dlouhou dobu bez neúměrného zatěžování kloubů. Je 

ideálním sportem pro znovuzískání kvality svalově-šlachového aparátu i způsobem snižování 

tělesné hmotnosti. Hřebíčková a Ondráček (2007) doplňují, že cykloturistika je vesměs 

provozována ve variabilním přírodním prostředí, které působí příznivě na psychiku člověka a 

jeho zdraví. Je možné ji provozovat do vysokého věku. Přispívá k rozvoji kardiovaskulárního 

a respiračního systému a snižuje bazální hodnoty srdeční frekvence. Jako každá sportovní 

aktivita má i svá rizika, ta jsou ale většinou zapříčiněna spíše nevhodně zvoleným

cyklomateriálem či jeho špatným nastavením. 

Podpora cykloturistiky zajišťuje pracovní místa ve službách a rozvoj turistických měst 

a oblastí, a to i v částech doposud málo rozvinutých a nefrekventovaných.
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4.2.1 Trh s jízdními koly

Halada (2003) uvádí, že denně nebo občas usedá na kolo více než 1,5 milionu obyvatel 

České republiky. Od počátku 90. let se v České republice prodává 200 až 400 tisíc kol ročně. 

Odhad prodejců cyklomateriálu z roku 2006 mluví o 380 000 prodaných kolech, 

z toho asi 50 – 60 000 dětských, 120 000 – 140 000 horských, 160 – 180 000 trekových a       

2 – 3 000 silničních. (Hřebíčková a Ondráček, 2007)

Tyto údaje mohou být doplněny daty Konfederace evropského cyklistického průmyslu

(CONEBI). Podle nich se v Evropě od roku 2003 prodává kolem 20 milionů kol ročně. V roce 

2014 to bylo 20 234 000 kol. 20 % prodejů připadlo na Německo, 18 % na Velkou Británii, 

15 % na Francii a 8 % na Itálii. Česká republika zaujala spolu s Chorvatskem s 333 tisíci 

prodanými koly 14. místo a uskutečnila se zde 2 % všech prodejů. (CONEBI, 2015).

4.2.2 Trh cykloturistiky

Trhem cykloturistiky se zabývá studie Evropského parlamentu vypracovaná v roce 

2009. Velikost evropského trhu cykloturistiky (zahrnuje státy EU, Norsko a Švýcarsko) je zde 

odhadnuta na 2,795 mld. cykloturistických cest ročně s ekonomickým přínosem kolem 54 

mld. eur, přičemž tyto údaje zahrnují domácí i zahraniční cesty. Odhad počtu 

cykloturistických cest s přenocováním je 25,6 mil., což odpovídá 3 % celkového počtu 

turistických cest evropské populace (EU, Norsko a Švýcarsko). Studie Evropského 

parlamentu z roku 2012 udává 2,295 mld. cykloturistických cest za rok s přínosem téměř 44 

mld. eur, z toho přes 20 milionů cest s přespáním. (Mourek, 2011)

Odhad ekonomického přínosu cykloturistiky ve vybraných zemích EU najdeme v Tabulce 2.
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Tabulka 2: Odhad ekonomického přínosu cykloturistiky ve vybraných zemích EU

Země

Jednodenní 

cesty

(v mil)

Cesty s přenocováním

(v mil)

Ek. přínos jednodenních 

cest (v mld. EUR)

Ek. přínos 

delších cest 

(v mld. 

EUR)

Celkový ek. 

přínos v mld. 

EUR)

Belgie 39 0.21 0.60 0.09 0.69

Česká republika 55 0.56 0.85 0.24 1.09

Dánsko 42 0.32 0.65 0.14 0.79

Finsko 112 1.14 1.72 0.50 2.22

Francie 373 4.01 5.73 1.76 7.49

Holandsko 42 0.32 0.65 0.14 0.79

Itálie 103 1.05 1.59 0.46 2.05

Polsko 101 1.06 1.56 0.47 2.02

Rakousko 62 0.46 0.96 0.20 1.16

Slovensko 17 0.14 0.26 0.06 0.32

Švédsko 134 1.20 2.06 0.53 2.58

Velká Británie 149 1.23 2.29 0.54 2.83

Zdroj: vlastní zpracování dle Institute of Transport and Tourism (2012)

4.2.3 Cyklistická infrastruktura

S rozvojem cykloturistiky musela nutně přijít systematizace a regulace. „Cyklistika je 

vnímána jako integrální část, která se dělí z hlediska formálních kompetencí do oblasti 

dopravní obsluhy území (resort dopravy, ministerstvo dopravy) a oblasti cykloturistiky (resort 

místního rozvoje, ministerstvo pro místní rozvoj).“ Hřebíčková a Ondráček (2007, s. 13) 

Využití kola je perspektivní alternativou k dalším druhům dopravy a z individuální záležitosti 

přechází do promyšleného městského i regionálního plánování. Neustále se rozšiřuje

cyklistická infrastruktura formou sítí cyklostezek a cyklotras.
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Cyklistickou dopravu můžeme rozdělit z hlediska plnění převažující funkce:

1. dopravní – jízda na kole je přepravou k cíli. Jejím určením je každodenní doprava 

s cíli v zastavěném území. Slouží k přepravě do zaměstnání, do školy a za občanskou 

vybaveností. Vyznačuje se požadavkem na co nejkratší spojení, které si v případě 

nevhodného trasování cyklistická komunita sama vyhledá. Mourek (2011, s. 11) 

podobně definuje pojem cyklodoprava.

2. turisticko-rekreační – cílem je samotná jízda na kole. Doprava je prováděna 

především za cíli mimo zastavěná území, ale může probíhat i jako městská forma 

cykloturistiky. Nevadí jí menší zajížďky, jsou-li navíc zpestřeny umístěním 

v atraktivním prostředí.

3. sportovní − jízda na kole je prostředkem zvyšování sportovní výkonnosti. Při 

provozování silniční cyklistiky využívají cyklisté zpravidla motoristických 

komunikací. Specifické formy sportovní cyklistiky využívají nezpevněné komunikace, 

volný terén i speciální dráhy.

(Hřebíčková a Ondráček  2007, s. 71)

S cyklistickou infrastrukturou souvisí pojmy cyklostezka a cyklotrasa, které definuje 

Mourek (2011, s. 13 a 14).

Cyklostezka – „pozemní komunikace nebo její jízdní pás označený dopravní značkou a 

vyhrazený pouze pro jízdu na kole.“

Cyklotrasa − „dopravní cesta vedená po silnicích, místních i účelových pozemních 

komunikacích, která je z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vhodná pro 

provoz cyklistů a je označena podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, jeho 

prováděcích vyhlášek a příslušných technických předpisů dopravními značkami pro cyklisty.“

Zatímco v roce 2007 bylo v České republice asi 1000 km cyklostezek, výzkumy 

z roku 2011 mluví již o 1 903 km. Jejich počet i díky podpoře Státního fondu dopravní 

infrastruktury a Evropské unie stále vzrůstá.
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Stejně tak se daří i cyklotrasám. Pro jejich navrhování na území České republiky 

slouží Základní síť cyklotras ČR. Ta byla zpracována Ministerstvem dopravy a spojů v roce 

1997. V té době bylo vyznačeno 552 km cyklotras. Už v roce 2002 to ale bylo 19 024 km.

(Hřebíčková a Ondráček, 2007). Statistika centra dopravního výzkumu udává, že k 1. 1. 2013 

bylo v ČR vyznačeno už 34 872 km cyklotras. (Cyklodoprava, 2013). Z pověření Ministerstva 

dopravy a Ministerstva vnitra je garantem sítě číslovaných cyklotras Klub českých turistů. 

(Mourek, 2011)

Pro představu je zde uvedeno několik informací o cyklostezkách a cyklotrasách ve

vybraných zemích EU tak, jak jsou prezentovány na stránkách EuroVelo (EuroVelo.com, 

2016). Například v Německu najdeme přes 70 000 km značených cyklotras, ve Velké Británii

národní síť cyklotras o délce asi 22 500 km, v Rakousku 10 000 km, v Dánsku 11 000 km a 

ve Švýcarsku 8 500 km. V Holandsku je dokonce 32 000 km jen samotných cyklostezek.

Cyklotrasy lze dělit podle významu na:

 Dálkové – nadregionální cyklotrasy (I. a II. třídy)

– spojují vzdálené cíle a plní především rekreačně-turistickou funkci

− jsou značeny jednocifernými a dvojcifernými čísly

− tyto trasy by měly mít zajištěno ubytování, servis, mapy, občerstvení

 Regionální cyklotrasy (III. a IV. třídy)

− plní funkci jak dopravní, tak rekreační

− důležitá je návaznost na síť místních cyklotras

− jsou značeny trojcifernými a čtyřcifernými čísly

 Místní cyklotrasy (IV. třídy)

− plní funkci dopravní i rekreační

− značí se čtyřcifernými čísly

(Mourek 2011, s. 14)

Pro rozvoj cyklistické infrastruktury v ČR je klíčová Národní strategie rozvoje 

cyklistické dopravy České republiky, která byla schválena Vládou ČR dne 4. července 2004. 
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Její tvorba byla vyústěním ratifikace naplňování celoevropské Charty o dopravě, zdraví a 

životním prostředí (v roce 2000), jímž bylo pověřeno Ministerstvo dopravy a spojů. 

(Hřebíčková a Ondráček, 2007)

Nástupcem výše zmíněného dokumentu je Národní strategie rozvoje cyklistické 

dopravy České republiky pro léta 2013 – 2020 schválená Vládou ČR dne 22. 5. 2013.
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5 METODIKA PRÁCE

Tato diplomová práce je deskriptivní případovou studií. Sledovaným případem je 

organizace. (rozdělení podle Hendla, 2008)

5.1 Použité metody, sběr a analýza dat

Hlavní použitou metodou je analýza dokumentů. Jde především o dokumenty 

Evropské unie a studie jejích orgánů a dokumenty vydané ECF. Z těchto dokumentů byla 

získána především kvalitativní data. Práce také prezentuje menší množství sekundárních 

kvantitativních dat, ta byla získána ze statistik příslušných organizací a institucí (ČUS, KČT, 

CONEBI, Evropský parlament).

K ujasnění detailů a získání praktických příkladů pomohla e-mailová komunikace

s bývalým viceprezidentem Evropské cyklistické federace a členem Výkonné rady EuroVelo 

při ECF Danielem Mourkem, který je jedním z předních expertů na udržitelnou turistiku a 

dopravu v ČR.

Sběru dat předcházelo určení seznamu témat, jejichž deskriptivní zpracování bude 

znamenat vytvoření ucelené a přehledné charakteristiky sledované organizace a jejího 

největšího projektu. Na základě toho byla poté získaná data segmentována.

5.2 Hodnocení pramenů

K sestavení obecného rámce byla použita literatura týkající se turismu, Evropské unie, 

cyklistiky a cykloturistiky.

Stěžejní prameny pak představují dokumenty evropských organizací. Jedná se o 

dokumenty Evropské unie a studie jejích orgánů. Při jejich studiu jsem věnovala pozornost 

částem, které se týkají turismu, a mohou tedy mít vliv i na cykloturistiku. Dále byly použity

dokumenty Evropské cyklistické federace. V tomto případě to byly jak základní dokumenty, 

shrnující listiny, charty a deklarace věnující se obecně činnosti, poslání a cílům ECF, tak

konkrétní manuály, mapy a průvodce týkající se přímo projektu EuroVelo a jednotlivých částí 

jeho rozvoje. Aktuální informace o činnosti ECF pak přinesly výroční zprávy této organizace. 

Většina dokumentů je v anglickém a francouzském jazyce, nedílnou součástí byl tedy jejich 

překlad.



37

Doplňující informace byly získány z oficiálních webových stránek ECF, projektu

EuroVelo a ostatních projektů ECF.

Všechny prameny, ze kterých bylo čerpáno v této práci, považuji za pravdivé. U 

úředních dokumentů EU nelze o pravdivosti pochybovat, stejně tak činnost ECF podléhá díky 

spolufinancování ze strany Evropské unie kontrole. Jejím cílem je získat co největší podporu

a uznání Evropské unie i světových organizací, je tedy logické, že bude usilovat o

transparentnost a důvěryhodnost. To se projevilo i v relativně snadné dostupnosti použitých

pramenů. Jediným hůře dostupným dokumentem byly samotné stanovy ECF.

I proto jsem se rozhodla k oslovení českého zástupce v ECF Daniela Mourka. Panu 

Mourkovi jsem původně navrhovala osobní setkání, ale vzhledem k omezeným časovým 

možnostem upřednostnil e-mailovou komunikaci. Komunikace ovšem probíhala s velkým 

časovým odstupem, což nepovažuji za neochotu poskytnout informace, jako spíše za důsledek 

velké pracovní vytíženosti, která je u aktivního člena několika velkých organizací 

pochopitelná. Povaha komunikace se ovšem promítla v nemožnosti pokládat doplňující 

otázky a množství získaných informace z tohoto zdroje tak bylo velmi omezené. Nicméně se 

mi i tak podařilo zjistit detaily týkající konkrétních aktivit v rámci projektů ECF, členství 

Nadace Partnerství v ECF a činnosti této nadace jako národního koordinačního centra 

projektu EuroVelo. Díky této komunikaci jsem se také dostala ke zmíněným stanovám ECF.
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6 EVROPSKÁ CYKLISTICKÁ FEDERACE

Evropská cyklistická federace pod heslem „věříme, že kolo je řešení pro řadu 

světových problémů“ propaguje cyklistiku jako udržitelný a zdravý způsob dopravy a 

rekreace.

Zakládající smlouvu ECF podepsali 11. září 1983 v Kodani zástupci dvanácti 

cyklistických organizací ze sedmi evropských zemí (Německo, Velká Británie, Belgie, 

Holandsko, Finsko, Švédsko, Dánsko). Federace byla oficiálně založena 11. listopadu 1983

jako nezisková organizace řídící se belgickým právem. Zakladateli jsou Burckhard Doempke 

z Německa, Agnès Loonis z Belgie a Tom Godefrooij z Holandska. Dle belgického práva je 

takzvanou association sans but lucratif (ASBL), tedy uskupení fyzických nebo právnických 

osob za cílem, jímž není zisk. Tuto organizaci mohou, stejně jako u nás spolek, založit 

nejméně tři osoby a musí mít sepsány stanovy s povinnými náležitostmi. Řídí se zákonem 

1921 (Loi de 27 Juin 1921) o poskytnutí právní subjektivity neziskovým a veřejně 

prospěšným organizacím. (Service public federal Justice, 2016)

Jejím sídlem je tedy Belgie, rue Franklin 28 v Bruselu. Stanovy jsou publikovány 

v Belgickém úředním věstníku Moniteur belge. Úředním jazykem je angličtina. V rozsahu, 

který belgické právo vyžaduje, jsou dokumenty a jiná agenda publikovány ve francouzštině.

6.1 Poslání a cíle

Hlavním posláním je dle stanov „propagace jízdy na kole ve prospěch lidí v Evropě i 

mimo ni.“

Cíle organizace jsou následující:

 Propagovat a podporovat cyklistiku v evropských zemích i mimo ně jako prostředek 

dopravy a rekreace, který je ekonomický, racionální, zdravý a respektuje životní 

prostředí.

 Zlepšovat situaci cyklistiky a podněcovat k poznávání jejích výhod pro jedince i celou 

společnost.
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 Přispět k plnění potřeb cyklistů v Evropě i mimo ni z hlediska organizace a řízení 

dopravy, životního prostředí, bezpečnosti a zdraví a podporovat příznivé podmínky 

k cyklistice v Evropě i mimo ni.

 Podporovat členské organizace v oblastech národních i mezinárodních ve vztahu 

k poslání a cílům ECF.

 Iniciovat a provádět studie v oblasti cyklistiky, dopravy, životního prostředí, zdraví a 

bezpečnosti.

 Zlepšovat poradenství a informace, které jsou k dispozici členským organizacím a 

pomáhat jim tak v jejich aktivitách na národní i mezinárodní úrovni.

 Podporovat výměnu informací a kompetencí mezi členskými organizacemi.

 Zpřístupnit služby členských organizací všem souvisejícím členským organizacím 

v jiných zemích.

 Pravidelně organizovat konference v Evropě za cílem diskuse o otázkách spojených 

s cyklistikou, dopravou, životním prostředím, zdravím a bezpečností.

 Poskytovat informace a odborné znalosti a uvědomovat konkrétní skupiny 

(mezinárodní instituce a organizace, politiky, organizátory, obchodníky, 

cykloturistické agentury a cestovní kanceláře, turistická centra, ekologické skupiny a 

dopravní skupiny v oblasti cyklistiky) o výhodách a potřebách cyklistiky.

 ECF může provádět jakékoliv aktivity v přímé či nepřímé souvislosti se svými cíli. 

Může se realizovat ve všech aktivitách podobných jejím cílům.

(Service public federal Justice, 2010)

6.2 Členové

Členy se mohou stát všechny organizace zabývající se podporou jízdy na kole. 

Členství může být řádné a přidružené, přičemž organizace může mít nejméně tři řádné členy. 

Řádní členové mají právo hlasovat na valné hromadě a mají přístup ke všem službám ECF. 

Stejně jako řádní členové, mají i přidružení členové právo dostávat pravidelné informace a 

účastnit se akcí ECF. 
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Řádným členem se může stát jakákoliv národní, regionální či lokální asociace v 

Evropě, jejímž hlavním posláním je podpora jízdy na kole jako každodenního prostředku 

dopravy a rekreace.

Přidruženým členem se mohou stát neevropské organizace splňující výše zmíněné 

podmínky pro řádné členství či asociace, které podmínky pro řádné členství nesplňují, 

nicméně se zajímají o podporu využívání jízdního kola. Dále také nekomerční agentury, které 

se zajímají o cyklistiku jako prostředek dopravy a rekreace.

Žádost o členství musí být doručena poštou nebo elektronicky minimálně jeden měsíc 

před plánovaným valným shromážděním, kde bude poté představitel žadatelské organizace 

přítomen.

Každá členská organizace si zvolí svého zástupce, který bude styčnou osobou s ECF, 

ostatními členskými organizacemi, sídlem a představenstvem ECF mezi jednotlivými 

setkáními. Tato osoba je odpovědná za to, aby veškeré komunikace mezi organizací a výše 

zmíněnými probíhala odpovídajícím způsobem.

Členská organizace může z ECF kdykoliv vystoupit doručením žádosti na adresu sídla 

ECF. Vystoupení je okamžité, přičemž se rozumí, že organizace má zaplacené členské 

příspěvky pro aktuální rok.

Řádní i přidružení členové ECF platí členské příspěvky, jejichž výše může být závislá 

na druhu členství, je určena valným shromážděním a nesmí v součtu překročit částku 

1 000 000 eur za člena a rok. Nové členství nabývá účinnosti zaplacením těchto příspěvků.

Částka 1 milion eur je sice uvedena ve stanovách, pokud ale vezmu v úvahu, že roční 

příjmy organizace nepřesahují 2 miliony eur, výše členských příspěvků za člena a rok se 

podle mého názoru k této částce nemůže ani zdaleka přiblížit.

6.3 Organizační struktura

Dle stanov (Service public federal Justice, 2016) je nejvyšším orgánem Evropské 

cyklistické federace valná hromada, ta jmenuje představenstvo a schvaluje nové členy.

Organizační strukturu ukazuje Schéma 1.
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Schéma 1: Organizační struktura ECF

Zdroj: European Cyclists´ Federation (2016a)

6.3.1 Valná hromada

Valná hromada se schází minimálně jednou ročně a skládá se z řádných členů, kteří 

mají právo hlasovat, a z členů přidružených, kteří toto právo nemají. Valná hromada je 

usnášeníschopná, pokud je přítomno či reprezentováno alespoň 25% řádných členů. Počet 

hlasů členské organizace závisí na počtu jejích členů takto:

 1 – 999 členů: 1 hlas

 1 000 – 4 999 členů: 2 hlasy

 5 000 – 9 999 členů: 3 hlasy

 10 000 – 19 999 členů: 4 hlasy

 20 000 – 39 999: 5 hlasů

 40 000 členů a více: 6 hlasů
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Valná hromada má pravomoci, které jí jsou dány zákonem a stanovami. Konkrétně má 

právo modifikovat stanovy, jmenovat a odvolávat prezidenta, hospodáře a viceprezidenty a 

v případě potřeby i kontrolní komisaře. Schvaluje rozpočet a účty, může odsouhlasit 

vyloučení členských organizací či dobrovolné rozpuštění ECF. Má právo transformovat 

asociaci v rámci společnosti k sociálním účelům, stejně tak jako se vyjadřovat k obecným 

politickým otázkám.

Datum a místo setkání valné hromady je určeno dle preferencí na předchozí valné 

hromadě. Informace o valném shromáždění jsou rozesílány členům poštou či elektronicky 

minimálně čtyři měsíce před termínem konání. Všichni členové mohou navrhnout témata 

k diskuzi, aby ale mohla být témata zahrnuta do programu shromáždění, musí členská 

organizace dle svých možností přednést detailní informace v sídle ECF minimálně dva měsíce 

před plánovaným shromážděním. 

Valné hromady se od roku 2012 konaly ve Vídni, Bratislavě, Dublinu a Nantes. Pro 

rok 2016 je stanoven Stockholm ve dnech 27. a 28. května.

(European Cyclists´ Federation, 2016a)

Valnou hromadu svolává představenstvo oznámením všem členským organizacím 

poštou či elektronicky nejméně šest týdnů před shromážděním. Oznámení obsahuje i návrh 

témat, která se budou probírat. Program a veškeré relevantní dokumenty jsou pak stejnou 

cestou všem odeslány minimálně 15 dní před konáním shromáždění. Zápis ze shromáždění je 

všem členským organizacím rozeslán během následujících čtyř měsíců po jeho konání.

Každá členská organizace má právo účastnit se valné hromady prostřednictvím svých

vybraných zástupců. Řádní členové se mohou na shromáždění nechat zastoupit 

prostřednictvím psaného zmocnění adresovaného generálnímu sekretáři ECF za podmínky, že 

každý zástupce může být nositelem maximálně dvou zmocnění. Žádný zástupce nemůže 

disponovat více než šesti hlasy.

Valné hromadě předsedají předsedové, kteří jsou navrženi na jejím začátku.

Rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou hlasů zástupců, pokud zákon nebo stanovy neurčí 

jinak. Hlasování týkající se fyzických osob jsou tajná.

Valná hromada nemůže rozhodnout o modifikaci stanov, rozpuštění ECF nebo 

transformaci ECF k sociálním účelům, pokud takový návrh nezíská alespoň dvě třetiny hlasů 

přítomných.
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ECF se může kdykoliv sejít na mimořádné valné hromadě svolané představenstvem 

nebo na žádost alespoň šesti řádných členů. Shromáždění se bude konat v termínu a na místě 

uvedeném v pozvánce odeslané nejpozději jeden měsíc před jeho konáním.

Rozhodnutí valné hromady jsou uvedena v záznamu o jednání, ten je podepsán

prezidentem a viceprezidentem.

6.3.2 Představenstvo

ECF má představenstvo, které se skládá nejméně ze tří a nejvíce z osmi osob. Mezi 

nimi je prezident, hospodář a viceprezident. Členové představenstva jsou voleni většinovým 

hlasováním na valné hromadě. Pokud shromáždění nerozhodne jinak, členové představenstva 

zastávají svůj úřad jeden rok, tedy do nadcházející valné hromady, přičemž mandát může být 

obnoven. Člen představenstva může určit svého náhradníka.

Valná hromada může kdykoliv představenstvo odvolat, a to pokud je tato skutečnost 

odsouhlasena dvoutřetinovou většinou hlasů. Stejně tak mohou členové představenstva 

kdykoliv odstoupit doručením demise doporučeným dopisem adresovaným prezidentovi nebo 

jednomu z viceprezidentů. Valná hromada poté určí jiného člena představenstva, který 

odstupujícího člena ve funkci nahradí.

Prezident je odpovědný za kontrolu práce ECF a reprezentuje organizaci navenek. Je 

to první osoba, kterou je třeba kontaktovat v případě problémů. Pokud prezident nemůže plnit 

svoje funkce, nahradí ho služebně nejstarší viceprezident.

Hospodář se stará o finanční účty a s nimi spojené výdaje a příjmy. Během valné 

hromady prezentuje jejich roční přehled. Dále také pravidelně prezentuje účty představenstvu 

ECF. Má právo žádat o setkání představenstva, pokud to finanční situace vyžaduje.

Představenstvo se schází na popud prezidenta nebo generálního sekretáře nejméně 

čtyřikrát za rok, aby přezkoumalo finanční účty, projekty a práci ECF. Tvoří kolegium a 

nemůže rozhodovat, pokud není přítomna většina členů. Rozhodnutí jsou přijímána prostou 

většinou hlasů, pokud dojde k rovnosti hlasů, hlas prezidenta nebo jeho zástupce je 

převažující. Rozhodnutí jsou uvedena v záznamu, který je podepsán prezidentem a 

generálním sekretářem a uložen ve speciálním registru. Záznam je v průběhu čtyřech měsíců 

po setkání odeslán všem členským organizacím. Pokud to považuje za vhodné, může 

představenstvo pozvat na jednání i jiné osoby.
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Představenstvo disponuje nejrozsáhlejšími pravomocemi pro správu a řízení ECF. 

Jeho úkolem je koordinovat a prosazovat poslání ECF v období mezi valnými shromážděními 

a vést a podporovat personál a projektové skupiny. Spolupracuje také s organizátory valné 

hromady na sestavení programu shromáždění. Je oprávněno svěřovat projekty a připravovat 

zprávy v zájmu ECF a jejích členů. Má právo odmítnout použití jména ECF pro projekt či 

zprávu, pokud posoudí, že projekt či zpráva dostatečně neodpovídá zájmům organizace nebo 

nemá odpovídající kvalitu. Je zmocněno delegovat každodenní řízení ECF na generálního 

sekretáře, o jehož pravomocech a odměně samo rozhodne.

Generální sekretář je oprávněn přijímat a propouštět ostatní personál. Sekretář (a 

v jeho nepřítomnosti prezident) je oprávněn přijmout všechny dočasné či trvalé dary a dotace 

určené ECF a vykonat všechny formality potřebné k jejich získání.

Představenstvo má právo vytvořit jednu nebo více pozic v představenstvu k plnění 

konkrétních placených úkolů.

Každý člen představenstva plní určité pravidelné úkoly, které mu byly přiřazeny. Při 

jejich plnění nemusí prokazovat svoje pravomoci třetím osobám. ECF je rovněž 

reprezentována každou další osobou jednající v souladu s pravomocemi, které jí byly svěřeny 

nebo schváleny představenstvem ECF.

Představenstvo může valné hromadě navrhnout pravidla vnitřního pořádku. Valná 

hromada může tato pravidla modifikovat.

6.3.3 Současné složení ECF

V současné době má Evropská cyklistická federace 25 pracovníků a 4 stážisty. Jak je 

vidět v Tabulce 3 a 4, jedná se o velice multikulturní prostředí.

Počet členů ECF je aktuálně 85 ze 47 zemí světa, z toho 48 členů je řádných. Kromě 

evropských zemí jsou členy i organizace z Austrálie, Číny, Filipín, Indie, Izraele, Kanady, 

Thajska, Taiwanu a USA.
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PŘEDSTAVENSTVO

Tabulka 3: Představenstvo ECF

Funkce Jméno Národnost

Prezident Manfred Neun německá

Hospodář Barry Flood britská

Viceprezident Lars Strömgren švédská

Viceprezident William Nederpelt nizozemská

Viceprezidentka Jaki Lowe britská

Viceprezident Piotr Kuropatwinski polská

Viceprezident Morten Kerr norská

Viceprezidentka Doretta Vicini italská

Zdroj: Vlastní zpracování dle European Cyclists´ Federation (2016a)

PERSONÁL

Tabulka 4: Ostatní personál ECF

Funkce Jméno Národnost

Generální sekretář Bernhard Ensink nizozemská

Správní ředitelka Winifred van Wonterghem belgická

Ředitel pro rozvoj Kevin Mayne britská

Ředitel pro prosazování 

zájmů a projekt EuroVelo
Adam Bodor maďarská

Vedoucí úředník Fabian Kuester německá

Projektový manažer a 

reprezentant ECF v DG 

SANCO

Randy Rzewnicki belgická

Pracovník pro technické 

otázky a bezpečnost na 

silnicích

Ceri Woolsgrove britská

Pracovnice pro městskou 

mobilitu a politiku
Benedicte Swennen belgická
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Pracovník pro rozpočtovou

politiku
Holger Haubold německá

Pracovník pro cykloturistiku 

a regionální politiku
Ed Lancaster britská

Pracovník pro projekt 

EuroVelo
Jesus Freire španělská

Projektový pracovník Marco Ciarrocchi italská

Administrativní úřednice Izabela Dumoulin polská

Kontaktní pracovnice Elina Baltatzi řecká

Ředitel pro cyklus Velo-city 

a globální politiku  
Marcio Deslandes brazilská/portugalská

Asistentka cyklu Velo-city Zoé Kruchten kanadská

Komunikační pracovnice Diane Auchapt francouzská

Zdroj: Vlastní zpracování dle European Cyclists´ Federation (2016a)

6.4 Financování

Financování ECF je určováno neziskovou povahou této organizace. Nejdůležitější roli 

zde hrají členské příspěvky, granty a programy Evropské unie a dary. Strategií představenstva 

je použít veškeré získané finance na činnost vedoucí k rozvoji jízdy na kole. Výjimkou je 

politika v oblasti tvorby rezerv. European Cyclists´ Federation (2015)

6.4.1 Rezervy a rozvaha

Vzhledem k rozrůstajícím se aktivitám ECF a získávání finančních prostředků pro 

cyklistiku z evropských fondů, musí mít ECF dostatečně operační rezervy.

V roce 2010 rozhodlo představenstvo o rezervě 35 000 eur z ročního přebytku po dobu 

tří let tak, aby se v rozvaze dosáhlo přebytku 100 000 eur. Tato rezerva má pokrýt hlavně 

každoroční výkyvy v podpoře formou příspěvků a grantů a také zpoždění, které většinou 

provází výplatu těchto financí. 

Evropská unie navíc očekává, že příjemci grantů mají dostatečné finance na 

předfinancování projektů, nebo že si pořídí drahé bankovní záruky. Držení rezerv tedy může

pomoci snížit provozní náklady.
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V roce 2012 skončila organizace se ztrátou 50 114 eur. Pro léta 2012 − 2015 byla 

částka každoročních rezerv zvýšena na 50 000 eur. V roce 2013 činil celkový přebytek 25 924 

eur a v roce 2014 už 91 047 eur.

6.4.2 Příjmy

Důležitým zdrojem příjmů organizace jsou členské příspěvky a příspěvky Cycling 

Industry Clubu (viz níže). Z těch je možné tvořit rezervy a zdroje tak, aby mohla organizace 

obdržet další podporu ve formě spolufinancování. Pro plnění finančních povinností potřebuje 

ECF obdržet každoročně asi 200 000 eur ve formě členských příspěvků. Dále jsou zdroje 

příjmů rozloženy mezi servisní poplatky, granty a programy Evropské unie a dary.

V oblasti podpory ze strany Evropské unie jsou každoročně zaznamenávány výkyvy. 

Rok 2014 byl ale v tomto směru rokem úspěšným. ECF obdržela operační grant pod 

programem LIFE, který měl významný dopad na personální náklady. Stejně tomu bylo i 

v roce 2015. Vývoj struktury příjmů ECF ukazuje Graf 1.

Graf 1: Vývoj struktury příjmů ECF v letech 2005 − 2014 

Zdroj: European Cyclists´ Federation (2015)
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6.4.3 Výdaje

Personální náklady jsou největší výdajovou položkou. Další výdaje jdou na služby a 

nákupy (konzultace, informační technologie, náklady spojené s pořádáním akcí atd.) a ostatní 

náklady. Určitá částka se také, jak již bylo zmíněno, ukládá do rezerv. Rozdělení výdajů ECF 

ukazuje Graf 2.

Graf 2: Rozdělení výdajů ECF v roce 2014

Náklady ECF v roce 2014
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Zdroj: vlastní zpracování dle European Cyclists´ Federation (2015)

6.4.4 Správa a kontrola financí

Za finanční účty ECF je odpovědný již zmíněný hospodář ECF. Účty minulého roku a 

rozpočet pro rok nadcházející se každoročně předkládají valné hromadě ke schválení do šesti 

měsíců po skončení finanční kontroly. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné 

představenstvo.

Všechny peníze musí být uloženy na bankovní účet na jméno ECF nebo do jednoho či 

více projektů organizace tak, jak bylo dohodnuto představenstvem.

V případě potřeby a ve všech případech daných zákonem, bude provedena kontrola 

účtů jedním nebo více kontrolnímu komisaři jmenovanými valnou hromadou na dobu tří let. 
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Komisaři mohou být jmenováni opětovně, tuto funkci ovšem nemohou zastávat členové 

představenstva ani pracovníci ECF.

6.5 Činnost

Činnost ECF vychází z plnění cílů organizace. Své klíčové záměry definovali zástupci 

v několika proklamacích. Ty nastiňují základní stavební kameny mezinárodní politiky 

v oblasti cyklistiky. (charakteristika dle European Cyclists´ Federation, 2016b)

První z těchto dokumentů je Bernská deklarace z května roku 2007. ECF zde:

 připouští, že globální změny klimatu jsou jednou z nejhorších hrozeb pro naši 

civilizaci, vítá závazek EU bojovat za redukci emisí a její uznání toho, že dopravní 

politika bude muset projít klíčovými změnami

 vyzdvihuje jízdní kolo jako dopravní prostředek s nulovými emisemi a poukazuje na 

nutnost přijetí a propagace kola jako rovnocenného a často preferovaného dopravního 

prostředku a jeho zakomponování do všech oblastí dopravní politiky, což by mělo 

zajistit i jednoduchou kombinovatelnost dopravních prostředků

 vyzývá dopravní autority v Evropě k vytvoření plánů pro rozvoj užívání jízdního kola 

a k učinění závazku investovat minimálně 10% z dopravního rozpočtu do opatření 

souvisejících s jeho využitím

 vyzývá Evropskou komisi k okamžitému ustanovení pozice vedoucího politiky 

v oblasti cyklistiky

 označuje, že prioritou Evropy by mělo být vytvoření demonstračního programu měst 

přátelských k cyklistům s dostatečnou finanční podporou tak, aby se zajistila změna 

velkého množství cest autem na cesty na kole

 vyjadřuje nutnost rozšíření a zlepšení cykloturistické infrastruktury (příkladem je síť 

EuroVelo) pro propagaci zdravého a udržitelného turismu a podporu objevování 

přínosů jízdy na kole

 oslovuje všechny politiky a úředníky, aby uznali přínosy, které cyklistika má a může 

mít v souvislosti se změnou klimatu a spolupracovali na realizaci tohoto potenciálu a 

celkovém zlepšování kvality života
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V roce 2009 následovala Bruselská charta jako primární dokument politiky ECF.

Obsah vyplývá z cílů organizace a vyzývá tvůrce politik k propagaci cyklistiky a určení 

jasných a měřitelných cílů týkajících se podílu cest na kole na všech cestách a bezpečnosti na 

silnicích. Chartu podepsalo přes 60 evropských měst.

Následovala Sevillská charta v roce 2011. Je dokumentem určeným všem ministrům 

dopravy, zejména těm, kteří se v témže roce měli sejít na Mezinárodním dopravním fóru 

v Leipzigu. Shrnuje výhody a přínosy jízdního kola a žádá ministry o jejich uznání.

Zatím posledním dokumentem je Vancouverská charta z roku 2012. Ta se zaměřuje na 

děti po celém světě a obrací se na představitele OSN a vládních a nevládních organizací, aby 

zlepšovali jejich situaci i pomocí politik a strategií udržitelné dopravy. Dává do souvislosti 

části Úmluvy o právech dítěte a cyklistiku, jakožto prostředek, který může pomoci 

zabezpečovat potřeby a práva dětí. 

6.5.1 Vize 2020

Na valném shromáždění v roce 2012 si ECF stanovila do roku 2020 následující cíle:

 průměrný podíl cest na kole (15 %) na celkových cestách se v Evropě zdvojnásobí

 mezinárodní a národní instituce v Evropě uznají hodnotu cyklistiky a začlení ji do 

všech relevantních politik

 investice do cyklistiky na evropské úrovni budou činit minimálně 10 % z dopravních 

rozpočtů

 bude dokončena síť EuroVelo spojená se investicemi do cykloturistiky podle 

odpovídajících standardů

 počet usmrcených nebo vážně zraněných cyklistů na kilometr klesne v Evropě o 50 %

6.5.2 Globální sítě

K plnění svých cílů, zejména výměny informací, využívá ECF i propojování 

jednotlivých subjektů prostřednictvím globálních sítí. Sítě buď sama iniciovala, nebo je jejich 

součástí. V současné době fungují a rozvíjejí se následující sítě:

 Cities for Cyclists − síť měst, která pracují na podpoře užití jízdních kol; ECF má za 

cíl podporovat sdílení poznatků, řešení a strategií mezi jednotlivými městy
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 Cycling Forum Europe − aktivní síť vytvořená členy Evropského parlamentu s cílem 

spojení rozhodujících úředníků EU, zastánců cyklistiky a všech subjektů starajících se 

o udržitelnou městskou mobilitu a výměny jejich názorů

 Cycling Industry Club − organizace založená v roce 2011 několika klíčovými členy 

odvětví průmyslu, spolupracuje s ECF na rozšíření vlivu cyklistických společností; 

řídí se jednoduchou logikou, že podpora cyklistiky znamená více lidí na kolech, a tím i 

větší poptávku po cyklistickém zboží

 Leadership programme − program ECF zaměřený na malé a střední organizace, u 

kterých ECF věří, že mají největší potenciál stát se vlivnými národními lídry; program 

poskytuje vzdělání v oblasti organizačního rozvoje, politických kampaní, 

strategického plánovaní, získávání finančních prostředků a sestavování koalic pro 

silnější národní podporu

 National Cycling Officer − síť národních úředníků pro cyklistiku, jejichž úkolem je 

společná práce na národních politikách pro cyklistiku, výměna osvědčených postupů, 

stanovování kritérií a závazků a tvorba evropských standardů

 Sustainable Low Carbon Transport (SLoCat) − Partnerství pro udržitelnou 

nízkouhlíkovou dopravu bylo zahájeno v roce 2009 pod záštitou OSN a zahrnuje přes 

90 organizací, cílem je mobilizovat globální podporu redukce růstu emisí 

vyprodukovaných pozemní dopravou v rozvojových zemích podporou udržitelnější 

nízkouhlíkové dopravy; ECF jako člen Partnerství sdílí znalosti, odborné vědomosti a 

zkušenosti spojené s cyklistikou jako nízkouhlíkovou dopravou skrze internet, 

informační bulletiny, účast na konferencích a workshopech a propojování subjektů

 Scientists for Cycling − globální síť spuštěná roku 2010 na konferenci Velo-city (viz

níže) zahrnuje akademické pracovníky a osoby aktivně se zabývající aplikovaným 

výzkumem, učitelstvím a šířením poznatků v různých oborech a zároveň se zajímající 

o cyklistiku a témata s ní spojená; cílem je výměna znalostí a výsledů výzkumů za 

účelem zlepšení situace cyklistiky

 World Cycling Alliance (WCA) − iniciativa ECF vytvořit globální síť nevládních

organizací se značným zájmem podporovat cyklistiku; cílem je prosazování cyklistiky 

jako způsobu dopravy na půdě mezinárodních institucí a podpora výměny poznatků a 

spolupráce cyklistických asociací a organizací po celém světě

(European Cyclists´ Federation, 2016c)



52

6.5.3 Ekonomické aspekty cyklistiky

Členové ECF vypracovali a prezentovali (konference Velo-city, mezinárodní kongresy 

věnující se určitým tématům) řadu studií a prezentací týkajících se pozitivních vlivů využití 

jízdních kol na ekonomiku. Tyto práce vybízejí k investicím do cyklistiky a ukazují, jaké 

přínosy má podpora a růst využití jízdních kol pro úsporu energií, efektivitu dopravy, 

klimatické změny, zdraví a kvalitu městského života, přičemž dochází i k růstu počtu a tvorbě 

nových pracovních míst. Celkový ekonomický přínos cyklistiky pro 27 států Evropské unie 

odhaduje ECF na 205 miliard eur ročně. Ve spolupráci s Evropským parlamentem byla 

vypracována studie analyzující síť EuroVelo a její ekonomický vliv po dokončení. 

6.5.4 Zahrnutí cyklistiky do všech politik

ECF poukazuje na propojení cyklistiky s dopravou a mobilitou, městským 

plánováním, zdravím a sportem, životním prostředím a klimatem, ekonomikou a turismem, 

sociálními otázkami a vzděláním, daňovým systémem, technickými standardy, obchodem a

dalšími oblastmi a na nutnost horizontální integrace politik napříč odvětvími a spolupráce na 

lokální, regionální, národní, evropské a globální/mezinárodní úrovni.

Na národní úrovni již ECF dosáhla toho, že 15 evropských zemí má aktuální národní 

strategii pro rozvoj cyklistiky (mezi nimi i Česká republika, jak je zmíněno v teoretické části 

práce). Na podporu tohoto procesu zahájila v roce 2011 během konference Velo-city činnost 

již zmíněná pracovní skupina národních úředníků cyklistiky.

Co se týká evropské úrovně, Evropská unie zatím nemá konkrétní strategii rozvoje 

cyklistiky. Nicméně EU poskytuje finanční podporu ze svých fondů, zejména na rozvoj 

dopravní infrastruktury. Dále také stanovuje důležité ekologické standardy. ECF před volbami 

do Evropského parlamentu v roce 2014 vytvořila manifest označující 10 hlavní oblastí, ve 

kterých by Evropa měla udělat změnu. Jednou z těchto oblastí je i vytvoření Evropského 

akčního plánu pro cyklistiku během období 2014 – 2019.

Na mezinárodní úrovni vzniká pod záštitou Panevropského programu pro dopravu, 

zdraví a životní prostředí (THE PEP) a za koordinace Evropské hospodářské komise OSN 

(UNECE) a evropské části Světové zdravotnické organizace (WHO) Panevropský plán pro 

rozvoj cyklistiky. Plán má být přijat do roku 2019. V rámci THE PEP byla ustavena oblast 

Partnerství pro podporu cyklistiky, jejíchž schůzí se zástupci ECF aktivně účastní.
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6.5.5 Cykloturistika

ECF se rozsáhle věnuje i oblasti turismu a cykloturistiky. Zástupci organizace budují 

vztahy napříč odvětvím turismu (ECF se například stala partnerem Evropské federace 

sdružení mládežnických ubytoven EUFED), aktivně se účastní veletrhů a konferencí, rozvíjí 

projekty a s partnery na nich spolupracují a lobují za větší podporu a financování z fondů 

Evropské unie. Ta podporuje řadu projektů spojených s cyklistikou. Nejvýznamnějším 

cykloturistickým projektem ECF je síť dálkových cyklotras EuroVelo.

6.5.6 Využití fondů EU

Jedním z úmyslů ECF je využít naplno možnosti spolufinancování z fondů Evropské 

unie. Proto ECF analyzuje zdroje a vytváří kampaň a studie, které budou informovat 

zainteresované subjekty o možnostech financování projektů z evropských zdrojů a pomáhat 

tyto zdroje získat. ECF předběžně identifikovala částku až 6 miliard eur, která by mohla být 

získána z fondů EU pro podporu cyklistiky a iniciativ s cyklistikou spojených v současném 

finančním rámci 2014 − 2019.

6.5.7 Zdraví a životní prostředí 

ECF si uvědomuje pozitivní vlivy cyklistiky na zdraví a ochranu životního prostředí, 

tyto vlivy dokumentuje a povědomí o nich chce rozšiřovat.

Členové organizace zpracovali studii zabývající se vlivem užívání jízdních kol na 

kvalitu městského ovzduší, uvedli případové studie několika měst a navrhli opatření, která je 

třeba ve městech implementovat k dosažení žádoucího stavu. Jako příklad uvádějí i město 

Seville, kde během několika let došlo díky značným investicím do cyklistiky a opatřením pro 

redukci motorizované dopravy k nárůstu podílu cyklistických cest na celkových cestách z

0.5 % na 7 %, což městu mimo jiné umožnilo být v souladu s limity znečištění ovzduší 

stanovenými EU.

Členové organizace se aktivně účastní světových konferencí spojených se změnami 

klimatu. ECF a WCA jsou také součástí Pařížské dohody o mobilitě a klimatu (PPMC), která

spojuje více než 150 organizací působících v oblasti udržitelné mobility, a ty podporují účinná 

opatření v oblasti dopravy a změny klimatu. Generální sekretář ECF/WCA je navíc členem 

Poradního výboru pro udržitelnou dopravu Generálního sekretáře OSN.
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ECF/WCA dále vypracovala Dobrovolný závazek OSN, což je dokument prokazující 

důležitost cyklistiky s cílem ovlivnit tvorbu nových cílů udržitelného rozvoje OSN.

ECF/WCA se zde také zavazuje ke zmobilizování podpory svých členů tak, aby umožnila 

lokálním, národním a mezinárodním vládám a institucím rozšířit aktivity spojené 

s cyklistikou.

K posouzení pozitivních vlivů cyklistiky, konkrétně odhadu společenské hodnoty 

redukce mortality způsobené pravidelnou jízdou na kole, používá ECF nástroj HEAT Světové 

zdravotnické organizace. Zároveň zpracovala studii o metodách, výsledcích a doporučeních 

při použití této metody tak, aby podpořila využití v různých zemích.

6.5.8 Bezpečnost na silnicích

Nedílnou součástí rozšiřování užití jízdních kol musí být i zvyšování bezpečnosti na 

silnicích. ECF vytvořila Chartu bezpečnosti na silnicích, ve které představuje žádoucí změny 

v EU. Organizace lobuje:

 za snížení nejvyšší povolené rychlosti v obydlených částech na 30 km/h

 za bezpečnější pravidla pro chodce a cyklisty

 proti volnému pohybu nákladních aut v Evropě

 za používání aktivních bezpečnostních systémů v nákladních autech (detekce cyklisty 

a automatické brzdění)

 za zahrnutí bezpečnostních opatření pro řidiče a cyklisty do nových dokumentů 

Evropské komise

ECF také aktivně vyšetřuje nehody cyklistů a monitoruje nové bezpečnostní 

technologie. Velmi zajímavý je postoj představitelů organizace k povinnosti nosit cyklistickou 

přilbu. Členové ECF jsou překvapivě proti tomuto nařízení. Tento přístup vysvětlují tak, že 

povinnost nosit přilbu odrazuje od jízdy na kole a spojuje tuto aktivitu s abnormálním 

rizikem. Tvrdí, že dle statistik je více pravděpodobné, že bude člověk zraněn při chůzi než při 

jízdě na kole. Přilby podle nich nabízejí spíše jen zdánlivou ochranu, při srážce s motorovým 

vozidlem nepomohou. Dalším argumentem je, že zdravotní výhody cyklistiky značně 

převyšují riziko úrazu.
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Ačkoliv s tímto názorem nesouhlasím, částečně chápu, proč představitelé ECF 

zaujímají toto stanovisko. Je nutné vysvětlit, že nechtějí odrazovat od nošení přileb, pouze 

odmítají legislativu nařizující přilby nosit. Věřím, že na delší cestu na kole si každý přilbu 

sám vezme, a nepotřebuje k tomu zvláštní legislativu. Mám dojem, že představitelům ECF jde 

spíše o krátké cesty ve městě za určitým cílem, kde by povinnost nosit přilbu opravdu mohla 

někoho od cesty na kole odradit.

6.5.9 Městská mobilita 

Činnost ECF výrazně zasahuje i do oblasti městské mobility. Cíle, které ECF v této 

oblasti sleduje prostřednictvím strategií a projektů, jsou následující:

 méně aut

 méně nákladních aut

 veřejné financování cyklistické infrastruktury (pruhy vyhrazené pro cyklisty a 

bezpečné křižovatky)

 nižší rychlostní limity

 systémy sdílení kol

 efektivní kombinované plánování (uspokojení potřeb dojíždějících povolením 

přepravy kol v prostředcích hromadné dopravy, zavedení půjčoven a opraven kol atd.)

 kampaně na podporu cyklistiky a chůze

(European Cyclists´ Federation, 2016f)

6.6 Projekty

Jednou z hlavních aktivit ECF je také vedení konkrétních projektů souvisejících 

s rekreací a dopravou na kole. Některé z nich vznikly přímo v organizaci, jiné jsou navrženy 

jako součást programů Evropské Unie či jiných organizací a ECF na nich spolupracuje. 

V minulosti to byly například projekty jako B-Track-B −  aplikace, na základě které lze ocenit 

cyklisty za aktivitu; LifeCycle podporující užití kola nejen jako dopravního prostředku, ale 

také pro zábavu a udržení kondice; CYCLELOGISTICS zaměřující se na využití jízdních kol 

pro nákup a dopravu zboží; PRESTO řešící technické aspekty městské cyklistiky a 

NowWeMove − týden pohybu pro všechny. 
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Dále se také ECF stala součástí projektu Alliance for EcoMobility spuštěného na 

konferenci OSN o klimatických změnách v Bali s cílem partnerství pro integrovanou podporu 

chůze, jízdy na kole a všem, co má kolečka, a užití hromadné dopravy. 

V současné době Evropská cyklistická federace pracuje na pěti projektech, z nichž 

největší je projekt EuroVelo, o kterém pojednává následující kapitola této práce. Ostatní 

probíhající projekty jsou charakterizovány níže. 

6.6.1 Bike2Work

Hlavním cílem projektu je podpořit přechod z motorizovaného dojíždění do 

zaměstnání na jízdu na kole. Uplatňuje se přitom působení jak na chování zaměstnanců, tak 

na podporu zaměstnavatelů.

Pro zaměstnance z této změny plynou výhody v podobě zlepšení zdraví a kondice, 

redukce váhy a úspor za dopravu. Pro firmy to znamená úsporu nákladů na investice do 

infrastruktury a redukci absence zaměstnanců ze zdravotních důvodů. Nelze pak opomenout 

celkové zlepšení kvality života a uvolnění prostředků určených na investice do veřejné 

dopravy a silnic.

Projekt má 12 partnerů (většinou cyklistických a ekologických organizací) z celé 

Evropy a ECF je jejich lídrem. Partneři navrhují a vedou kampaně na podporu cíle projektu, 

sdílejí mezi sebou informace a zkušenosti a předávají je dalším organizacím, které mají zájem 

se do projektu zapojit.

Například v České republice probíhá jako součást projektu kampaň a soutěž Do práce 

na kole, kterou pořádá spolek Auto*Mat ve spolupráci s lokálními koordinátory. Letos jde již 

o šestý ročník soutěže, v níž spolupracovníci utvoří 2 − 5členné týmy a během vybraného 

měsíce využívají pro cestu do práce co nejčastěji kolo, běh, chůzi či letos nově i brusle, 

skateboardy a jiné šetrné druhy dopravy. V roce 2015 se do soutěže zapojilo 7 280 soutěžících 

z 1 156 firem a institucí ve 24 městech ČR a dohromady najeli asi 1,5 miliónu kilometrů.

(Do práce na kole, 2016)

Ukazuje se, že kampaně Bike2Work mají velký úspěch ve zvyšování počtu 

dojíždějících na kole a mají také pozitivní vliv na změnu chování ve prospěch trvalé 

udržitelnosti. 
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V důsledku toho bylo dosaženo rozsáhlých úspor energie a snížení emisí CO2 (oxid uhličitý). 

Za dobu trvání projektu se odhaduje ušetření asi 8 870 tun paliva a díky změně chování 

obyvatel můžeme být do budoucna ušetřeni přibližně 52 299 tun emisí.

Projekt je spolufinancován z programu EU Intelligent Energy − Europe (od roku 2014 

je tento program nahrazen programem Horizon 2020).

(Bike2Work, 2016)

6.6.2 Pro E-Bike

Projekt s cílem propagace elektrických kol a skútrů jako šetrné a energeticky úsporné 

varianty dopravy zboží a osob pro soukromé i veřejné účely. Zaměřuje se na expediční 

společnosti, veřejnou správu, občany v evropských městských oblastech a samozřejmě také na 

výrobce a distributory těchto zařízení a organizace zabývající se cyklistikou a e-mobilitou. 

Chce změnit chování cílových skupin tak, aby nahradily standardně využívanou dopravu 

elektrokoly a elektroskútry. 

Aktivity v rámci projektu zahrnují budování důvěry v elektrovozidla, testování a 

analýza s tím spojených technologií, pořádání informačních dnů, vytváření akčních plánů a 

strategií pro rozšíření využití elektrokol a elektroskútrů v městských oblastech. Tyto aktivity 

mají přispět k redukci znečištění, hluku a přetížení v městských oblastech, úspoře energie a 

vytvoření nových tržních příležitostí pro místní komunity. 

Projekt vzalo za svůj 8 pilotních měst a 30 společností v Evropě. To umožňuje

postupné plnění cílů projektu a také demonstraci měřitelných efektů v podobě úspor energie a 

redukce emisí CO2.

K pilotním společnostem patří například Hrvatska pošta (Chorvatská pošta), která 

v červnu 2014 začala testovat 3 typy elektroskútrů, kterými chce nahradit hojně využívané 

benzínové skútry. Dalším příkladem jsou pobočky restaurace Subway v Holandsku, které se 

rozhodly redukovat emise CO2 způsobené rozvozy jejich jídla rozvážením na elektrokolech a 

elektroskútrech. 

Projekt je opět spolufinancován z programu Intelligent Energy − Europe. EU 

poskytuje téměř 1 milion eur z celkového rozpočtu 1.3 milionu.

(Pro-e-Bike, 2013)
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6.6.3 Switch

Switch je projekt s obdobným cílem jako Bike2Work. Chce přesvědčit lidi, aby běžné 

každodenní krátké cesty autem vyměnili za cesty na kole nebo chůzi. Zahrnuje pět měst 

(Antverpy, Gdaňsk, Londýn, Vídeň a Donostia/San Sebastian ve Španělsku) podporovaných 

experty na zdraví a dopravu tak, aby společně vytvořili a implementovali kampaně 

podporující tuto změnu v chování ohledně dopravy. Zaměřuje se především na lidi, jejichž 

život prochází nějakou změnou (například nové zaměstnání či škola, stěhování, odchod do 

důchodu nebo jen doporučení lékaře být fyzicky aktivnější). Přechod ke zdravějšímu 

cestování má být dalším krokem.

Kampaně využívají informačních a komunikačních technologií, součástí je osobní 

poradenství při plánování cest a prezentace argumentů spojených se zdravím.

I tento projekt je podporován z programu Intelligent Energy − Europe.

(Switch-Travel, 2016)

6.6.4 Velo-city

Série konferencí, které jsou považovány za první mezinárodní konference zabývající 

se plánováním v oblasti cyklistiky. První konference se konala už roku 1980 v Brémách a 

vyústila v založení ECF. Od roku 2010 se asi tisícovka delegátů schází každoročně.

Setkání se účastní lidé zapojení do politiky, propagace a poskytování cyklistických 

zařízení a programů, inženýři, projektanti, architekti, vědečtí pracovníci, ekologové, zástupci 

obchodu a průmyslu a zástupci vlád na různých úrovních.

Cílem je šíření a výměna znalostí a informací o cyklistice a dopravním plánování na 

mezinárodní úrovni, prezentace měst s úspěšnou politikou v oblasti cyklistiky, podpora uznání 

cyklistiky jako úsporného, zdravého a ekologického dopravního prostředku, podpora širšího 

využití jízdních kol, hledání vhodných partnerů a integrace plánovaní cyklistické 

infrastruktury do dopravního a územního plánování a ostatních relevantních sektorů.

Konference Velo-city zahrnují mezinárodní hlediska, ale soustředí se hlavně na 

Evropu a její regiony. Některé konference jsou pak označeny jako Velo-city Global, ty se 

věnují globálním aspektům a mají za cíl shromáždit účastníky ze šesti kontinentů.

(European Cyclists´ Federation, 2016d)
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7 EVROPSKÁ SÍŤ CYKLOTRAS EUROVELO

EuroVelo je síť 15 dálkových cyklotras s celkovou délkou (po dokončení) více než 

70 000 km (viz přílohy). Trasy jsou navrženy jak pro vícedenní cykloturistiku, tak pro užití 

jednotlivých částí ke každodennímu dojíždění. Jde o zatím největší projekt Evropské 

cyklistické federace s předpokládaným dokončením v roce 2020. V současné době čítají 

realizované trasy asi 45 000 km.

Trasy jsou tematicky rozděleny a číslovány dle svého směru takto:

Severojižní trasy

EuroVelo 1: Atlantic Route

EuroVelo 3: Pilgrims Route

EuroVelo 5: Via Romea Francigena

EuroVelo 7: Sun Route

EuroVelo 9: Baltic – Adriatic

EuroVelo 11: East Europe Route

EuroVelo 13: Iron Curtain Trail

EuroVelo 15: Rhine Route

EuroVelo 17: Rhone Cycle Route

Západovýchodní trasy

EuroVelo 2: Capitals Route

EuroVelo 4: Central Europe Route

EuroVelo 6: Mediterranean Route

EuroVelo 8: Atlantic – Black Sea

Okruhy

EuroVelo 10: Baltic Sea Cycle Route

EuroVelo 12: North Sea Cycle Route

7.1 Cíle projektu

Cíle projektu jsou v souladu s cíli ECF a můžeme je rozdělit do šesti skupin:

1. Ekonomické

- přispět k trvalému ekonomickému růstu a vytvořit více pracovních míst

- posílit vedoucí postavení Evropy mezi turistickými destinacemi 

- vytvořit a udržovat cyklistickou infrastrukturu, která vyžaduje více pracovní síly, ale 

méně materiálu
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- je odhadnuto, že po plném dokončení bude síť generovat příjmy ve výši až 7 miliard 

ročně (především díky využívání služeb souvisejících s cykloturistikou) a bude v ní 

realizováno až 60 milionů cest

2. Ekologické

- redukovat vliv turismu a dopravy na životní prostředí

- podporovat cyklistiku jako udržitelný způsob dopravy a trávení volného času

- podněcovat cyklisty ke kombinaci cyklistiky a veřejné dopravy

- tam, kde je to možné, využít stávající infrastrukturu a zařízení; budování nové 

infrastruktury by mělo mít minimální vliv na životní prostředí

- podporovat efektivní prostorové a územní plánování, které přinese více prostoru pro užití 

jízdních kol

3. Regionální rozvoj, rozvoj venkova

- spojit jak oblíbené turistické destinace, tak i méně známá místa

- zlepšit kvalitu života místních komunit zajištěním cyklistické infrastruktury

4. Evropská koheze a vzájemné porozumění

- připomínat obyvatelům evropskou historii, kulturu a přírodu prostřednictvím cyklistiky

- stimulovat přímou interakci mezi lidmi

- povzbuzovat ženy a rodiny, aby jich začalo jezdit na kole více

- zajistit možnosti využití tras pro hendikepované

5. Veřejné zdraví

- zlepšit zdraví občanů v Evropě

- motivovat populaci ke zdravému trávení volného času a zdravému přemisťování

6. Výměna zkušeností

- vyměňovat si zkušenosti a postupy mezi státy a regiony za cílem vývoje strategií a 

infrastruktury vysoké kvality

(Bodor, Lancaster a ECF, 2011)
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7.2 Organizace

Vzhledem ke svým ambicím musí mít projekt EuroVelo promyšlenou organizační 

strukturu. Na organizaci projektu se podílí ECF, národní koordinační centra a partneři 

projektu. Organizační strukturu ukazuje Schéma 2.

Schéma 2: Organizační struktura EuroVelo

Zdroj: EuroVelo.org (2016a)

7.2.1 Vedení

Nejvyšším orgánem zůstává Představenstvo ECF. Představenstvo v roce 2007 

ustanovilo Výkonnou radu EuroVelo jako poradní orgán ECF pro realizaci a fungování sítě 

EuroVelo. Rada má v současné době šest členů volených na tříleté období a schází se dvakrát 

do roka. O každodenní koordinaci sítě EuroVelo na evropské úrovni se stará Management 

EuroVelo sídlící v kancelářích ECF v Bruselu. Management také spolupracuje s partnery 

projektu, informuje je o základních požadavcích pro realizaci projektu a zajišťuje přenos 

odborných postupů mezi partnery.

Evropská cyklistická federace má prostřednictvím těchto orgánů zajistit realizaci

vysoce kvalitních cyklostezek evropského formátu ve všech zemích Evropy a zajistit přenos

osvědčených postupů a harmonizaci standardů.



62

Dále má za úkol komunikovat existenci těchto tras subjektům s rozhodovacími pravomocemi 

a potenciálním uživatelům a propagovat jejich využívání. Musí zajistit shromažďování

informací o cyklistice v Evropě a přístup k těmto informacím.

(EuroVelo.org, 2016a)

Pro zajištění jednotných efektivních postupů vydává ECF oficiální manuály EuroVelo, 

které fungují jako průvodce pro všechny, kteří na rozvoji projektu participují. V současné 

době jsou vydány manuály týkající se značení, monitoringu, procesu rozvoje, aktuální 

strategie, certifikačních standardů, corporate designu, webových stránek a národních 

koordinačních center.

7.2.2 Národní koordinační centra a koordinátoři

Aby bylo možné projekt řídit na jednotlivých podúrovních, je důležité vytvořit síť 

národních koordinačních center a koordinátorů jako jejich vedoucích. Podoba těchto center se 

liší vzhledem k požadavkům jednotlivých zemí. Centrem se může stát jedna organizace, ale 

žádoucí je stav, kdy centrum spojuje veřejné autority, společnosti veřejné dopravy, soukromé 

firmy a nevládní organizace.

Vzniku center předchází určitý administrativní proces. Po zveřejnění výzvy ECF se 

mohou kandidátské organizace přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře. Po ohodnocení 

ECF a schválení podepíšou obě zúčastněné strany dohodu. ECF má při neplnění povinností 

právo zrušit status národního koordinačního centra.

Úkolem center je zajistit realizaci, fungování a standardy kvality projektu EuroVelo na 

národní úrovni. Jsou zodpovědná za komunikaci projektu na národní úrovni a zajištění 

aktuálních informací o sekcích tras, které náleží jejich území. Dále by měla zajistit zahrnutí 

tras EuroVelo do nových publikací.

Povinnosti center lze shrnout takto:

 koordinace tras (rozvoj, plánování, monitoring)

 koordinace značení (koordinace národních standardů a implementace značení 

EuroVelo, monitoring)

 komunikace 

 každoroční reporting a dokumentace
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Nepovinné aktivity zahrnují: 

 vytváření sítí služeb (stimulace, koordinace a komunikace relevantních služeb jako

jsou půjčovny kol, ubytování pro cyklisty atd.)

 propojování veřejné dopravy a cyklistiky (monitoring, hodnocení, návrhy řešení, 

lobbing)

 monitoring (analýzy a výzkumy)

(Bodor a Stadtherr, 2011)

V současné době existuje v Evropě 24 koordinačních center a koordinátorů. V České 

republice je to již zmíněná Nadace Partnerství, koordinátorem je Daniel Mourek.

Nadace Partnerství je největší českou nadací zabývající se ochranou životního 

prostředí. Členem ECF je od roku 2007 a její členství je přidružené. Z pozice národního 

koordinačního centra EuroVelo se stará o koordinaci a značení úseků tras, které se nacházejí 

na území České republiky. Má na starosti i jejich propagaci a monitoring.

Na základě spolupráce s ECF vytvořila nadace certifikaci služeb Cyklisté vítáni. 

Certifikace určuje povinná a doplňková kritéria pro ubytovací a stravovací zařízení, kempy a 

turistické cíle. Mezi povinná kritéria pro ubytovací zařízení patří například možnost vyprání a 

usušení oblečení a výstroje či dostupnost zdravé, lehké a vydatné snídaně. Příkladem 

doplňkového kritéria pro ubytovací zařízení či turistický cíl může být prodej cyklistických a 

turistických map okolí či přístup na internet.

Jednotlivá zařízení mají možnost přihlásit se k certifikaci prostřednictvím webového 

formuláře umístěného na stánkách www.cyklistevitani.cz. Na základě relevantní přihlášky 

obdrží zařízení návrh smlouvy a závazný protokol o certifikaci, po jehož vyplnění se dané 

zařízení či turistický cíl stane certifikovanou službou Cyklisté vítáni. Za certifikaci je účtován 

poplatek, jehož výše se liší dle lokality. Zařízení je poté navštěvováno hodnotitelem z Nadace 

Partnerství.

Certifikované zařízení smí používat oficiální značku certifikace Cyklisté vítáni. Každý 

takový objekt (kromě památkově chráněného) je označen speciálním vývěsním štítem a 

samolepkami na ukazatelích, poutačích a vchodových dveřích.
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Zároveň jsou zařízení označena v cykloturistických mapách vydavatelství SHOCart, Žaket a 

Geodézie On line, v navigačních softwarech Locus a SmartMaps a v navigacích Garmin.

Databázi certifikovaných zařízení přebírají i některé české a evropské cykloturistické webové 

portály a časopisy. Každoročně je vydáván i oficiální katalog Cyklisté vítaní, který je 

distribuován v informačních centrech, certifikovaných zařízeních, na veletrzích sportu a 

cestovního ruchu a velkých cykloturistických akcích a je k dostání i na e-shopu Nadace 

Partnerství. Dozvědět se o certifikovaných zařízeních můžeme i z doplňkových produktů 

některého z 34 partnerů certifikace Cyklisté vítáni. To vše přináší certifikovaným zařízením 

značné zviditelnění.

7.2.3 Partneři

Partnery projektu EuroVelo můžeme rozdělit na:

Veřejné orgány Evropské unie

Konkrétní generální ředitelství Evropské komise a Evropského parlamentu by se měla 

zabývat otázkami spojenými s projektem EuroVelo a zahrnout je do svých legislativních 

rámců a doporučení.

Politickou podporu by měl zajišťovat Evropská parlament, Evropská ekonomická a 

sociální komise (EESC) a Rada regionů.

Rozvoj turismu spadá pod DG GROWTH, dopravní politika pod DG MOVE, 

regionální rozvoj a strukturální a kohezní fondy pod DG REGIO, environmentální politika 

pod DG ENV a DG CLIMA, rozvoj venkova pod DG AGRI a zdraví obyvatel pod DG 

SANTE.

Evropské federace, nevládní organizace a výzkumné instituce

Jedná se především o uskupení jednající jménem regionů a obcí, poskytovatelů služeb, 

cestovních operátorů, uskupení zabývající se veřejnou dopravou, Evropskou komisi

cestovního ruchu (ETC) jako samostatnou organizaci pro podporu turismu v Evropě a dále 

také o vědce a výzkumné orgány.
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Národní/regionální vlády a organizace

Tyto organizace by měly zajistit politickou podporu skrze odpovídající legislativu a 

standardy a pomoci vytvořit delší úseky tras EuroVelo za koordinace národních 

koordinačních center a ECF.

Jedná se především o ministerstva dopravy a orgány rozvoje a obsluhy dopravy, 

ministerstva a rady pro turismus, ministerstva a kanceláře pro rozvoj regionů a venkova a 

poskytovatele veřejné dopravy. (Bodor, Lancaster a ECF, 2011)

7.3 Infrastruktura

Všechny trasy EuroVelo by měly splňovat následující kritéria:

 jsou založené na již existujících či plánovaných národních a regionálních trasách 

zapojených zemí

 spojují alespoň dvě země

 jejich délka je minimálně 1 000 km

 neobsahují příliš strmé sekce, a pokud ano, měla by být zajištěna alternativní možnost 

dopravy (veřejná doprava, alternativní trasy)

 jsou snadno komunikovatelné – měly by mít mezinárodně zapamatovatelnou identitu a 

jméno a celkový marketingový potenciál

 mají vytvořené realizační plány (projektové plány, business plány, partneři)

 mají obousměrné nepřetržité značení odpovídající národním či regionálním pravidlům

 značení je doplňováno informačními panely EuroVelo dle požadavků a doporučení 

ECF

(Bodor, Lancaster a McEldowney, 2014)
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Při rozvoji sítě dálkových tras EuroVelo je třeba brát v úvahu rozdílnost a vhodnost 

jednotlivých dopravních komunikací. Rozložení stávající sítě na komunikacích je následující:

 cyklostezky, pruhy pro cyklisty 14 %

 asfaltové cesty bez motorové dopravy 8 %

 neasfaltové cesty bez motorové dopravy 6 %

 silnice s nízkým provozem 56 %

 veřejné neasfaltové cesty 3 %

 silnice s vysokým provozem 14 %

Největší pozornost z hlediska nutných úprav musí být věnována neasfaltovým cestám 

a silnicím s vysokým provozem. (Bodor, Lancaster a ECF, 2011)

Důraz je třeba dávat na značení tras. Povinné jsou svislé značky určující směr a číslo 

trasy a oficiální značky EuroVelo integrované do národního a regionálního značení. Dále 

může značení obsahovat vodorovné značení, informační tabule a značky vztahující se 

k bodům zájmu.

Dalším důležitým kritériem je dostupnost služeb na trasách. Pro tu platí následující 

pravidla:

 vzdálenost bez odpovídajícího dopravního spojení (trajekt, loď, vlak, autobus) by 

neměla přesáhnout 150 km

 měla by být zajištěna dostatečná přepravní kapacita kol, pohodlí a bezpečnost

v prostředcích veřejné dopravy a také aktuální informace o možnostech dopravy

 základní možnost ubytování musí být na trasách dostupná každých 30 – 90 km

 každých 15 – 45 km by měla být možnost občerstvení na trase, pokud tato možnost 

není, musejí být vytvořena odpočívadla

 možnost opravy kol nesmí být v intervalech delších než 150 km
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 volitelně lze pak na trasách zřizovat a rozvíjet zařízení určená pro cyklisty (úschovny, 

prádelny atd.), atrakce a informační centra se zařízením pro cyklisty, asistenční linky, 

půjčovny, cyklistická centra se širokou nabídkou služeb atd.

(Bodor, Insall, Larsen, Thomé, Stadtherr, 2011)

Iniciativou ECF je zahrnutí projektu EuroVelo do transevropské dopravní sítě TEN-T, 

která je součástí dopravní politiky Evropské unie. TEN-T má v období 2014 – 2020 rozpočet 

26 miliard eur. Podpora projektů, které jsou součástí sítě TEN-T probíhá formou grantů s 50% 

účastí. Pokud by se projekt EuroVelo stal součástí této sítě, získal by značné finanční 

prostředky.

V roce 2014 dosáhla ECF na tomto poli dílčího úspěchu. Ve směrnicích pro TEN-T se 

poprvé objevilo doporučení vztahující se k projektu EuroVelo. Je zde zmíněno, že při 

realizaci projektů vztahujících se k TEN-T by mělo být usilováno o součinnost s ostatními 

politikami, například s oblastí turismu, zahrnující cyklistickou infrastrukturu pro dálkové 

cyklotrasy jako jsou trasy EuroVelo. (European Cyclists´Federation, 2016e)

7.4 Propagace a komunikace

Značka EuroVelo je registrovanou obchodní značkou Evropské cyklistické federace. 

Projekt má od roku 2011 schválenou strategii internetové propagace, která zahrnuje webové 

stránky (EuroVelo.com sdružující informace pro cykloturisty a fungující jako rozcestník a 

EuroVelo.org obsahující informace a instrukce pro ty, kteří se zabývají rozvojem projektu; 

některé stezky EuroVelo mají již také své vlastní webové stránky), sociální sítě (aktivity na 

sítích Facebook a Twitter), pravidelně rozesílaný měsíční newsletter a fotogalerii na síti 

Flickr.

Dalším propagačním a komunikačním kanálem jsou publikace. ECF vydává oficiální 

publikace týkající se projektu jako celku i jednotlivých oblastí rozvoje. V roce 2009 byla 

vydána souhrnná mapa EuroVelo, která byla v letošním roce aktualizována. Nelze opomenout 

také press kit vytvořený v pěti evropských jazycích. EuroVelo již má svůj corporate design 

definovaný ve zvláštním manuálu.

K propagaci přispívá i prezentace projektu na veletrzích a konferencích a časté zmínky 

v národních a regionálních propagačních publikacích, průvodcích a rezervačních nabídkách.



68

EuroVelo má i své oficiální produkty, a to již zmíněnou souhrnnou mapu a cyklistický 

dres. Tyto produkty je možné získat, pokud projekt podpoříme částkou minimálně 15 eur 

(mapa) nebo 90 eur (mapa a dres).  

Další propagace a komunikace probíhá na národní a regionální úrovni.

7.5 Financování

Náklady na rozvoj sítě EuroVelo jsou pro období 2012 – 2020 odhadovány na 

1.5 – 2.5 miliardy eur. Pro aktivity na všech úrovních jsou potřeba náležité zdroje.

Mezinárodní úroveň

- zdroje evropské teritoriální spolupráce

- národní a regionální zdroje

- soukromý sektor pro rozvoj a komunikace přeshraničních služeb a produktů (žádoucí je 

spojení vždy s jednou konkrétní trasou)

Evropská úroveň

- členové ECF

- evropské fondy přidělované přímo jednotlivým generálním ředitelstvím a jejich kancelářím

- národní koordinační centra EuroVelo

- soukromý sektor pro rozvoj a komunikaci služeb a produktů na evropské úrovni (žádoucí je 

spojení s více trasami)

Národní a regionální úroveň

- vlastní zdroje národních a regionálních vlád a útvarů

- soukromý sektor pro rozvoj a komunikaci národních a regionálních služeb a produktů (je 

možné spojení s více trasami) 

Lokální úroveň

- evropské zdroje (strukturální, kohezní fondy, fond pro rozvoj venkova) rozdělované 

národními a regionálními orgány

- fondy národních a regionálních vlád

- vlastní zdroje místních samospráv
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- soukromý sektor pro rozvoj a komunikaci lokálních služeb a produktů (je možné spojení 

s více trasami)

(Bodor, Lancaster a ECF, 2011)

7.6 Doporučení pro cykloturisty na trasách EuroVelo v ČR

Českou republikou prochází celkem čtyři trasy EuroVelo a jejich celková délka na 

našem území činí asi 2 200 km. V současné době ještě nejsou úseky plně realizované, ale dají 

se již využívat. České úseky tras mají svou vlastní webovou stránku (www.eurovelo.cz), na 

které lze nalézt užitečné informace. Pro vyhledání nabídky služeb na trasách v podobě 

ubytovacích a stravovacích zařízení, kempů a turistických cílů lze využít již zmiňované 

webové stránky certifikace Cyklisté vítání. Pro plánování cykloturistických akcí a výletů si 

lze také pořídit katalog certifikovaných zařízení v ČR na e-shopu Nadace Partnerství či při 

návštěvě jednoho z veletrhů sportu nebo cestovního ruchu (FOR BIKES, Regiontour, Holiday 

World). Katalog uvádí mimo jiné i adresu, kontakt a GPS souřadnice objektů a cenovou 

kategorii ubytovacích zařízení. Užitečné informace o přepravě kol ve veřejné dopravě a 

speciálních cyklobusech lze nalézt na webových stránkách IDOS (www.idos.cz), 

Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (www.ropid.cz) a Českých drah 

(www.cd.cz). Informace o konkrétních turistických cílech poskytují oficiální webové stránky

České centrály cestovního ruchu (www.czechtourism.cz). Tištěné mapy pro celé úseky tras 

v České republice zatím neexistují, je tedy nutné vystačit si s cyklistickými mapami 

jednotlivých oblastí.

Trasa EuroVelo 4 prochází Českou republikou od Chebu po Hlučín na Ostravsku a 

nabízí téměř 200 certifikovaných zařízení a objektů na úseku asi 800 km. Důvodem, proč se 

na trasu vydat, může být návštěva Karlových Varů, Křivoklátska, hradu Karlštejn, Prahy, 

Kolína, Kutné Hory, vinařských oblastí jižní Moravy, Brna či Slavkova. Odtamtud je možné 

se vydat přes Kroměříž do Olomouce a kolem Ostravy za hranice.

Trasa EuroVelo 7 je druhou ze stezek, které procházejí naším hlavním městem a 

najdeme zde více než 100 certifikovaných zařízení. Její délka na našem území je asi 350 km a 

kopíruje část populární Labské stezky. Začíná v Hřensku a vede až do Vyššího Brodu. Na 

trase je možné navštívit Národní park České Švýcarsko, Mělník, Prahu, zámek Hluboká nad 

Sázavou, České Budějovice i Český Krumlov. Část vedoucí z Mělníka do Prahy je mi velice 

známá, vede v bezprostředním okolí mého bydliště a na kole jsem zde jela již několikrát.
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Tato část zatím není značena oficiálními značkami EuroVelo, nicméně kvalita cest myslím 

odpovídá českým standardům a bude zajímavé sledovat, jak se bude úsek v souladu se 

standardy ECF měnit. Osobně doporučuji návštěvu zámku Nelahozeves, který je zároveň 

turistickým cílem s certifikací Cyklisté vítání, a také obory a zámku Veltrusy, který nedávno 

prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Speciální cykloprohlídky, které zámek pořádá, mohou být 

zajímavou variantou návštěvy areálu zámeckého parku.

Trasa EuroVelo 9 je nejkratším úsekem EuroVelo na našem území. Jantarová stezka, 

jak je také tato trasa nazývána, u nás měří asi 300 km a najdeme na ní téměř 100 

certifikovaných zařízení. Vede z Mikulovic na Olomoucku až za Břeclav. Začíná náročnějším 

terénem v krásné přírodě Jeseníků, prochází Olomoucí a pokračuje do Jihomoravského kraje. 

Tam mají cykloturisté možnost navštívit Moravský kras a dominanty města Brna a projet se 

vinařskou krajinou Pálavy až do Lednicko-valtického areálu. Od Brna směrem do Rakouska 

je již trasa plně realizovaná a nabízí plný komfort standardů ECF.

Trasa EuroVelo 13 (Stezka železné opony) je výletem do minulosti. Trasa kříží 

EuroVelo 4 u Aše a kopíruje hranice ČR až do Břeclavi, v jejímž okolí se setkává s trasou

EuroVelo 9. V okolí Lipna nad Vltavou je křižovatka i s trasou EuroVelo 7. Trasa na našem 

území měří asi 650 km a nabízí téměř 200 certifikovaných zařízení. Až na úsek mezi Českými 

Velenicemi a Horní Planou je trasa již plně realizovaná. Vede přes Cheb, u něhož se nachází 

památník obětem železné opony Svatý kříž. Navštívit lze i Muzeum železné opony u 

Rozvadova. Přes Český les se trasa dostává do Národního parku Šumava a podél 

Schwarzenberského plavebního kanálu do Vyššího Brodu. Českou Kanadou pokračuje do 

Slavonic a Národního parku Podyjí. Tam si lze prohlédnout asi 350 metrů zachovalé železné 

opony se strážní věží. Trasa dále pokračuje přes Znojmo a Mikulov, kde byla vytvořena 

Stezka svobody mapující osudy těch, kteří se za minulého režimu pokoušeli železnou oponu 

překonat. Dalším zajímavým místem je muzeum ve Valticích v budově bývalé celnice a 

samozřejmě celý Lednicko-valtický areál.
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8 ZÁVĚRY

Tato práce si kladla za cíl především podrobně popsat, jak funguje Evropská 

cyklistická federace, co je náplní její činnosti, a jak spolupracuje s ostatními organizacemi. 

Nedílnou součástí bylo shrnutí významu využití jízdních kol a cykloturistiky pro společnost, 

jakožto podklad pro aktivity ECF. Dalším záměrem bylo rozebrat projekt z oblasti 

cykloturistiky, který tato organizace koordinuje – projekt EuroVelo.

Díky vyhledání a analýze odpovídajícího množství dokumentů a komunikaci přímo 

s představitelem Evropské cyklistické federace se podařilo shromáždit dostatečné množství 

informací k vytvoření souhrnné charakteristiky této organizace a její činnosti, včetně projektu 

EuroVelo. Oficiální dokumenty, které ECF zpřístupňuje, mi umožnily detailně nahlédnout do 

práce této organizace i způsobu komunikace s ostatními organizacemi.

Organizace se během více jak 30 let své existence rozrostla, má velmi promyšlenou 

organizační strukturu i způsob práce. Z iniciativy několika cyklistických nadšenců vznikla 

federace, která je schopná hájit zájmy uživatelů jízdních kol po celém světě. Její práci a vliv 

uznávají největší evropské i světové organizace. Všechna svá stanoviska má odborně 

podložená, a tím je její hlas silnější. Fakta, o která se její iniciativy opírají, byla pro mne 

mnohdy velmi překvapivá a zamyšlení hodná.

Současné postavení ECF umožnilo organizaci zahájit ambiciózní projekt, který má 

propojit celý evropský kontinent sítí cyklostezek. Promyšleným způsobem dosahuje ECF

postupné realizace tohoto projektu a zapojuje do ní instituce a organizace všech úrovní.

Myslím, že pomocí stávajících postupů a nastavených standardů má tento projekt do 

budoucna potenciál významně ovlivnit rozvoj evropských regionů, náplň volného času 

obyvatel i postavení Evropy jako světové turistické destinace.

Otázkou ovšem zůstává, zda se projekt podaří kompletně dokončit v plánovaném 

horizontu. Rozdíly mezi jednotlivými trasami jsou značné, a to nejen v délce, ale především 

v místech, kudy procházejí. Cyklistická infrastruktura je v jednotlivých evropských zemích 

různě rozvinutá, a splnění standardů ECF nebude pro některé země jednoduché. Zatímco 

například v Holandsku, Rakousku či Francii je většina úseků tras EuroVelo již plně 

realizovaná, úseky vedoucí přes Chorvatsko, Makedonii či Rusko existují z větší části pouze 

v plánech a země zatím nemají ani svá koordinační centra. I když by se jim časem podařilo

základní standardy splnit, „cyklisticky vyspělé“ státy budou zase o pár kroků napřed.
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Je tedy možné, že některé okrajové časti tras EuroVelo budou využívány mnohem 

méně než části centrální, které nabízejí prvotřídní infrastrukturu i křížení většího počtu tras a 

tím i pestřejší výběr. Další faktory, jako je dopravní dostupnost, kvalita a intenzita služeb, ale 

i bezpečnost, budou hrát také významnou roli. Okrajové části ale naopak mohou přilákat 

cykloturisty dobrodruhy, kteří se neradi dělí o své zážitky s velkým množstvím dalších turistů. 

Záleží tedy na ECF, národních koordinačních centrech i regionálních organizacích, jakou 

strategii zvolí, aby přilákaly cykloturisty i do těchto částí.

Projekt EuroVelo je v současné době nejviditelnější aktivitou ECF. Ukázalo se ovšem, 

že organizace se zdaleka nevěnuje jen cykloturistice. Její záběr je velmi široký a dá se říct, že 

její členové stále přicházejí na nové a nové možnosti využití jízdních kol. Detailní poznání 

této organizace a její činnosti rozšířilo můj pohled na funkci a význam jízdních kol.

Věřím, že tato práce přinese zajímavé informace pro subjekty zabývající se využitím 

jízdních kol i samotné cykloturisty.
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SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 Souhrnný přehled tras EuroVelo

Příloha 2 Mapa tras EuroVelo



Číslo Název Délka
Start / 

cíl
Cíl / start Popis

1 Atlantic Coastal Route 8 186 km
Nordkapp, 

Norsko

Sagres, 

Portugalsko

Stezka po pobřeží Atlantiku se táhne ze 

Skandinávie do Portugalska a spojuje 

některé z nejkrásnějších přímořských krajin 

a útvarů na světě. Jejím největším lákadlem 

jsou fjordy, pláže a přístavní města. 

Prochází Norskem, Velkou Británií, Irskem, 

Francií, Španělskem a Portugalskem.

2 Capitals Route 5 500 km
Galway, 

Irsko

Moskva, 

Rusko

Cesta hlavními městy spojuje některá 

z nejpoutavějších hlavních měst. Největším 

lákadlem jsou samotné metropole a krajina 

mezi nimi. Prochází Irskem, Velkou 

Británií, Holandskem, Německem, 

Polskem, Běloruskem a Ruskem

3 Pilgrims Route 5 122 km
Trondhei

m, Norsko

Santiago de 

Compostela, 

Španělsko

Poutnická stezka nabízí atmosféru 

nejznámějších evropských poutních cest. 

Největším lákadlem jsou působivé katedrály 

a možnost připojit se k tisícům poutníků 

putujících po Svatojakubské cestě (Camino 

de Santiago). Trasa prochází Norskem, 

Švédskem, Dánskem, Německem, Belgií, 

Francií a Španělskem.

4 Central Europe Route 4 000 km
Roscoff, 

Francie

Kijev, 

Ukrajina

Středoevropská trasa spojuje pobřeží, 

středověkou architekturu, dynamická města 

i mnoho historických zajímavostí. Prochází 

Francií, Belgií, Holandskem, Německem, 

Česko republikou, Polskem a Ukrajinou.

5 Via Romea Francigena 3 900 km
Londýn, 

VB

Řím nebo 

Brindisi, 

Itálie

Trasa Via Romea Francigena je inspirována 

poutí arcibiskupa z Cantenbury, který se 

před více jak tisíci lety vydal za papežem do 

Říma. Největším lákadlem jsou evropské 

metropole a výhledy z výšky více jak 2 000 

m ve Švýcarsku. Trasa prochází Velkou 

Británií, Francií, Belgií, Lucemburskem, 

Švýcarskem a Itálií.

Příloha 1: Souhrnný přehled tras EuroVelo



6 Atlantic – Black Sea 4 448 km
Nantes, 

Francie

Constanta, 

Rumunsko

Stezka vedoucí od Atlantiku k Černému 

moři je jednou z nejpopulárnějších. 

Navštěvuje pobřeží, řeky, hrady a 

významná evropská města a její výhodou je 

plochý reliéf. Prochází Francií, 

Švýcarskem, Německem, Rakouskem, 

Slovenskem, Maďarskem, Chorvatskem, 

Srbskem, Rumunskem a Bulharskem.

7 Sun Route 7 409 km
Nordkapp, 

Norsko

Valletta, 

Malta

Sluneční cesta spojuje krajinu půlnočního 

slunce a ostrov ve Středozemním moři. 

Mezi nimi se nachází mnoho historických a 

kulturních zajímavostí, významných měst a 

působivých krajinných útvarů. Trasa 

prochází Norskem, Finskem, Švédskem, 

Dánskem, Německem, Českou Republikou, 

Rakouskem, Itálií a Maltou.

8 Mediterranean Route 5 888 km
Cádiz, 

Španělsko
Kypr

Středomořská trasa nabízí barevná moře, 

písečná pobřeží, ostrovy, starověká města a 

možnost ochutnat výborné jídlo. Prochází 

Španělskem, Francií, Monakem, Itálií, 

Slovinskem, Chorvatskem, Bosnou a 

Hercegovinou, Černou Horou, Albánií, 

Řeckem a Kyprem. 

9 Baltic − Adriatic 1 930 km
Gdaňsk, 

Polsko

Pula, 

Chorvatsko

Relativně kratší trasa od Baltu k Jadranu je 

inspirovaná prastarou obchodní trasou − 

Jantarovou stezkou. Po cestě najdeme 

vinice, termální lázně, malebnou krajinu i 

historické památky. Trasa prochází 

Polskem, Českou republikou, Rakouskem, 

Slovinskem a Chorvatskem.

10 Baltic Sea Cycle Route 7 980 km Petrohrad Petrohrad

Okruh kolem Baltského moře (nazývaný 

také Hanzovní okruh) umožní 

návštěvníkům lépe poznat severní část 

Evropy. Největším lákadlem jsou pobřeží 

s bílým pískem, moře a malebná města. 

Trasa prochází Polskem, Německem, 

Dánskem, Švédskem, Finskem, Ruskem, 

Estonskem, Lotyšskem a Litvou.

11 East Europe Route 5 984 km
Nordkapp, 

Norské

Atény, 

Řecko

Východoevropská trasa spojuje šest velmi 

rozdílných hlavních měst. Mezi nimi je 

možné navštívit jezera, pohoří, ochutnávat 

vína a obdivovat přírodní a kulturní 

zajímavosti. Trasa prochází Norskem, 

Finskem, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, 

Polskem, Slovenskem, Maďarskem, 

Srbskem, Makedonií a Řeckem.



Zdroj: vlastní zpracování dle Bodor, Ferguson a Lancaster (2013) a EuroVelo.com (2016)

12 North Sea Cycle Route 5 932 km
Bergen, 

Norsko

Bergen, 

Norsko

Okruh kolem Severního moře nabízí 

neuvěřitelnou krajinnou rozmanitost, od 

země ležící pod úrovní mořské hladiny až 

po útesy vysoké více než 1 000 m. Spojuje 

důležitá přístavní města, divokou krajinu i 

jedny z nejkvalitnějších cyklotras v Evropě. 

Nedílnou součástí jsou i přejezdy trajektem. 

Trasa prochází Norskem, Švédskem, 

Dánskem, Německem, Holandskem, Belgií 

a Velkou Británií.

13 Iron Curtain Trail 10 400 km
Kirkenes, 

Norsko

Rezovo, 

Bulharsko

Stezka železné opony je výletem do historie 

a připomínkou téměř půl století trvajícího 

rozdělení Evropy na západní a východní 

část. Kopíruje hranici táhnoucí se od 

Barentsova moře k Černému moři. Tato 

nejdelší trasa EuroVelo spojuje 20 

evropských zemí, 14 památek UNESCO, 

národní parky, netknutou pohraniční krajinu 

a historické památky. Prochází Norskem, 

Finskem, Ruskem, Estonskem, Lotyšskem, 

Litvou, Polskem, Německem, Českou 

republikou, Rakouskem, Slovenskem, 

Maďarskem, Slovinskem, Chorvatskem, 

Rumunskem, Srbskem, Bulharskem, 

Makedonií, Řeckem a Tureckem. 

15 Rhine Route 1 320 km

Andermat

t, 

Švýcarsko

Hoek van 

Holland, 

Holandsko

Rýnská stezka se táhne podél jedné 

z nejdelších evropských řek a ukazuje krásy 

krajiny kolem ní od Alp přes malebné 

hrady, města a vesnice. Umožňuje i 

návštěvu nejvodnatějších vodopádů 

v Evropě. Prochází Švýcarskem, 

Německem, Francií a Holandskem. 

17 Rhone Cycle Route 1 100 km

Andermat

t, 

Švýcarsko

Port-St-Luis 

/ Sète, 

Francie

Stezka podél Rhony je nejnovější trasou 

EuroVelo. Nabízí rozmanitou krajinu od 

alpských vrcholů přes levandulová pole až 

po středomořské pobřeží. Prochází 

významnými městy Švýcarska a Francie. 



Příloha 2: Mapa tras Eurovelo

Zdroj: Eurovelo.org (2016b)
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	1
	Atlantic Coastal Route
	8 186 km
	Nordkapp, Norsko
	Sagres, Portugalsko
	Stezka po pobřeží Atlantiku se táhne ze Skandinávie do Portugalska a spojuje některé z nejkrásnějších přímořských krajin a útvarů na světě. Jejím největším lákadlem jsou fjordy, pláže a přístavní města. Prochází Norskem, Velkou Británií, Irskem, Francií, Španělskem a Portugalskem.
	2
	Capitals Route
	5 500 km
	Galway, Irsko
	Moskva, Rusko
	Cesta hlavními městy spojuje některá z nejpoutavějších hlavních měst. Největším lákadlem jsou samotné metropole a krajina mezi nimi. Prochází Irskem, Velkou Británií, Holandskem, Německem, Polskem, Běloruskem a Ruskem
	3
	Pilgrims Route
	5 122 km
	Trondheim, Norsko
	Santiago de Compostela, Španělsko
	Poutnická stezka nabízí atmosféru nejznámějších evropských poutních cest. Největším lákadlem jsou působivé katedrály a možnost připojit se k tisícům poutníků putujících po Svatojakubské cestě Camino de Santiago. Trasa prochází Norskem, Švédskem, Dánskem, Německem, Belgií, Francií a Španělskem.
	4
	Central Europe Route
	4 000 km
	Roscoff, Francie
	Kijev, Ukrajina
	Středoevropská trasa spojuje pobřeží, středověkou architekturu, dynamická města i mnoho historických zajímavostí. Prochází Francií, Belgií, Holandskem, Německem, Česko republikou, Polskem a Ukrajinou.
	5
	Via Romea Francigena
	3 900 km
	Londýn, VB
	Řím nebo Brindisi, Itálie
	Trasa Via Romea Francigena je inspirována poutí arcibiskupa z Cantenbury, který se před více jak tisíci lety vydal za papežem do Říma. Největším lákadlem jsou evropské metropole a výhledy z výšky více jak 2 000 m ve Švýcarsku. Trasa prochází Velkou Británií, Francií, Belgií, Lucemburskem, Švýcarskem a Itálií.
	6
	Atlantic – Black Sea
	4 448 km
	Nantes, Francie
	Constanta, Rumunsko
	Stezka vedoucí od Atlantiku k Černému moři je jednou z nejpopulárnějších. Navštěvuje pobřeží, řeky, hrady a významná evropská města a její výhodou je plochý reliéf. Prochází Francií, Švýcarskem, Německem, Rakouskem, Slovenskem, Maďarskem, Chorvatskem, Srbskem, Rumunskem a Bulharskem.
	7
	Sun Route
	7 409 km
	Nordkapp, Norsko
	Valletta, Malta
	Sluneční cesta spojuje krajinu půlnočního slunce a ostrov ve Středozemním moři. Mezi nimi se nachází mnoho historických a kulturních zajímavostí, významných měst a působivých krajinných útvarů. Trasa prochází Norskem, Finskem, Švédskem, Dánskem, Německem, Českou Republikou, Rakouskem, Itálií a Maltou.
	8
	Mediterranean Route
	5 888 km
	Cádiz, Španělsko
	Kypr
	Středomořská trasa nabízí barevná moře, písečná pobřeží, ostrovy, starověká města a možnost ochutnat výborné jídlo. Prochází Španělskem, Francií, Monakem, Itálií, Slovinskem, Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou, Albánií, Řeckem a Kyprem. 
	9
	Baltic − Adriatic
	1 930 km
	Gdaňsk, Polsko
	Pula, Chorvatsko
	Relativně kratší trasa od Baltu k Jadranu je inspirovaná prastarou obchodní trasou − Jantarovou stezkou. Po cestě najdeme vinice, termální lázně, malebnou krajinu i historické památky. Trasa prochází Polskem, Českou republikou, Rakouskem, Slovinskem a Chorvatskem.
	10
	Baltic Sea Cycle Route
	7 980 km
	Petrohrad
	Petrohrad
	Okruh kolem Baltského moře nazývaný také Hanzovní okruh umožní návštěvníkům lépe poznat severní část Evropy. Největším lákadlem jsou pobřeží s bílým pískem, moře a malebná města. Trasa prochází Polskem, Německem, Dánskem, Švédskem, Finskem, Ruskem, Estonskem, Lotyšskem a Litvou.
	11
	East Europe Route
	5 984 km
	Nordkapp, Norské
	Atény, Řecko
	Východoevropská trasa spojuje šest velmi rozdílných hlavních měst. Mezi nimi je možné navštívit jezera, pohoří, ochutnávat vína a obdivovat přírodní a kulturní zajímavosti. Trasa prochází Norskem, Finskem, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Srbskem, Makedonií a Řeckem.
	12
	North Sea Cycle Route
	5 932 km
	Bergen, Norsko
	Bergen, Norsko
	Okruh kolem Severního moře nabízí neuvěřitelnou krajinnou rozmanitost, od země ležící pod úrovní mořské hladiny až po útesy vysoké více než 1 000  m. Spojuje důležitá přístavní města, divokou krajinu i jedny z nejkvalitnějších cyklotras v Evropě. Nedílnou součástí jsou i přejezdy trajektem. Trasa prochází Norskem, Švédskem, Dánskem, Německem, Holandskem, Belgií a Velkou Británií.
	13
	Iron Curtain Trail
	10 400 km
	Kirkenes, Norsko
	Rezovo, Bulharsko
	Stezka železné opony je výletem do historie a připomínkou téměř půl století trvajícího rozdělení Evropy na západní a východní část. Kopíruje hranici táhnoucí se od Barentsova moře k Černému moři. Tato nejdelší trasa EuroVelo spojuje 20 evropských zemí, 14 památek UNESCO, národní parky, netknutou pohraniční krajinu a historické památky. Prochází Norskem, Finskem, Ruskem, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Německem, Českou republikou, Rakouskem, Slovenskem, Maďarskem, Slovinskem, Chorvatskem, Rumunskem, Srbskem, Bulharskem, Makedonií, Řeckem a Tureckem. 
	15
	Rhine Route
	1 320 km
	Andermatt, Švýcarsko
	Hoek van Holland, Holandsko
	Rýnská stezka se táhne podél jedné z nejdelších evropských řek a ukazuje krásy krajiny kolem ní od Alp přes malebné hrady, města a vesnice. Umožňuje i návštěvu nejvodnatějších vodopádů v Evropě. Prochází Švýcarskem, Německem, Francií a Holandskem. 
	17
	Rhone Cycle Route
	1 100 km
	Andermatt, Švýcarsko
	Port-St-Luis / Sète, Francie
	Stezka podél Rhony je nejnovější trasou EuroVelo. Nabízí rozmanitou krajinu od alpských vrcholů přes levandulová pole až po středomořské pobřeží. Prochází významnými městy Švýcarska a Francie. 
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