
Odstartoval první národní cyklo a in-line pr�zkum v �R 

15. srpna 2011 - P�estože na kole i na kole�kových bruslích jezdí stále více �ech�,  seriozní �ísla o 
jejich po�tu a chování dosud naše republika nemá. P�itom analýza chování a pot�eb cyklist� a in-
line brusla�� m�že pomoci nastavit lépe dota�ní politiku státu i region�, ale také efektivn� budovat 
pot�ebnou infrastrukturu a správn� zacílit marketingové aktivity. Toto vše bylo na po�átku prvního 
pr�zkumu zam��eného na cykloturisty, bikery a in-line brusla�e v �esku. Brusla�i totiž �asto 
využívají stejnou infrastrukturu jako cyklisté. On-line  pr�zkum startuje 15. srpna 2011 na 
stránkách portálu  www.ceskojede.cz a dále budou pozvánkou k výzkumu osloveni �lenové online 
panelu spole�nosti STEM/MARK.  Autorka a iniciátorka pr�zkumu Renata Šedová našla pro tento 
projekt odbornou oporu v týmu národního cyklokoordinátora, u renomované agentury 
STEM/MARK, ale také u zástupc� zájmových organizací, kte�í pomohli doladit on-line dotazník. Na 
p�íprav� pr�zkumu se již od po�átku podílel i odbor výzkum�, trend� a inovací agentury 
CzechTourism. Ta také první národní pr�zkum zaštítila a financuje. 

„Již p�i prvních p�ípravách tohoto cyklo a in-line pr�zkumu jsme se setkali s pozitivními rekcemi  
odborné ve�ejnosti,“ �íká Renata Šedová, která pr�zkum iniciovala a �ídí. „Nejen u nás v Orlických 
horách a v Podorlicku scházejí informace o pot�ebách a zvycích uživatel� našich cyklo & in-line 
stezek a cyklotras. Seriózní �ísla by rádi získali rovn�ž projektanti a investo�i infrastruktury i 
manaže�i dalších region� �eské republiky. Nap�íklad zájem ve�ejnosti o ‚trendové’ terénní stezky a 
singltraily pro horská kola m�žeme zatím jen odhadovat. A to je pro efektivní výstavbu a marketing 
málo,“ dodává. „V  N�mecku a Rakousku probíhají pr�zkumy zam��ené na cyklisty každý rok a o 
jejich výsledky je velký zájem,“ �íká odborník na cykloturistiku Daniel Mourek z týmu národního 
cyklokoordinátora. „U nás máme zatím jen k dispozici �ísla ze s�íta�� na stezkách. Informace o 
chování a pot�ebách cykloturist� nám zoufale chybí. P�itom nap�íklad v N�mecku jsou jedním 
z klí�ových argument� pro podporu udržitelných forem cestovního ruchu,“ argumentuje Mourek.  

„�eská republika je pro zahrani�ní turistické centrály se svým potenciálem cyklist� silnou zdrojovou 
destinací. Naše cyklisty a in-line brusla�e lákají za hranice hlavn� z Rakouska,“ uvádí �editel odboru 
výzkumu, inovací a trend� agentury CzechTourism Mojmír Mikula. „Cykloturistika je p�itom 
významným segmentem domácího cestovního ruchu a my bychom m�li zjistit, kde a jak m�žeme tuto 
oblast posílit nap�íklad vhodným marketingem, �i úpravou dota�ních program�,“ dodává Mikula. 

První národní cyklo a in-line pr�zkum bude probíhat formou on-line dotazníku na nov�
utvá�ených stránkách www.ceskojede.cz. V termínu od 15. 8. do 30. 9. 2011 by jej m�lo vyplnit 
nejmén� 1000 respondent� z �ad ve�ejnosti. Motivací k tomu jim bude množství cen, které v�novali 
sponzo�i pr�zkumu. Respondent bude mít možnost získat nap�íklad jeden z víkendových pobyt� pro 
dva nebo jiné zajímavé cyklistické dárky. „Silnou oporou pr�zkumu budou i partnerské internetové 
portály zam��ující se na cyklistiku, in-line bruslení �i aktivní turistiku obecn�. Na svých stránkách 
budou vyzývat  uživatele stezek, aby sd�lili své názory a iniciovali tak zm�ny, které jim ve výsledku 
pomohou k tomu, aby se jim lépe jezdilo,“ dodala Jitka Vrtalová z �ešitelského týmu.   

„Jsem velmi rád, že pr�zkum vznikl a moc si vážím p�ístupu agentury CzechTourism, která jej bez 
váhání zaštítila. Kone�n� budeme moci získat konkrétní a podložené názory ve�ejnosti, jež budou 
ur�it� zajímavé nejen pro odbornou, ale rovn�ž pro laickou ve�ejnost. Vždy� kdo by necht�l v�d�t, jaké 
terény, regiony a služby jsou nejvíce v oblib� a poptávané, kolik �ádov� ujede pr�m�rný �eský 
cykloturista za rok apod.? Prost�: vypl� a budeš jezdit líp!,“ s neskrývaným nadšením zakon�uje 
sloganem pr�zkumu národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek.  



Realiza�ní tým pr�zkumu

Renata Šedová 
tel. 603 956 870, sedova@ohgs.cz  
autorka a vedoucí pr�zkumu    
www.ohgs.cz  
      
Jitka Vrtalová      
tel. 603 432 172, jitka.vrtalova@nakole.cz  
�ízení statistického vyhodnocení dat 
www.nakole.cz  

Radmila Žáková  
tel. 777 093 290, cykloradka@seznam.cz  
PR a kontakt pro média 
www.plzenskonakole.cz  

Jaroslav Martínek  
 tel. 602 503 617, jaroslav.martinek@cdv.cz  

národní cyklokoordinátor 
 koordinátor projektu �esko jede 

www.cyklostrategie.cz   
www.ceskojede.cz  
www.cyklokonference.cz  

  
Daniel Mourek  

 tel. 736 747 361, daniel.mourek@nadacepartnerstvi.cz  
 pov��ený vedením projektu �esko jede      

www.nadacepartnerstvi.cz  
www.ceskojede.cz  

 Petr Pojer 
tel. 225 986 841, pojer@stemmark.cz              

 sb�r a statistické vyhodnocení dat 
www.stemmark.cz  

 Vysoká škola ekonomická v Praze   
 Katedra cestovního ruchu 
 Podrobné statistické analýzy    
 Lib�na Jarolímková 

www.vse.cz  

Pr�zkum je realizován pod záštitou zadavatele 
   

�CCR – CzechTourism 
Mojmír Mikula 
tel. 221 580 436, mikula@czechtourism.cz  

      Vinohradská 46, 120 41 Praha  
www.czechtourism.cz   
www.czechtourism.com  



Sponzo�i pr�zkumu, poskytující motiva�ní odm�ny ke slosování 

Sponzo�i, poskytující dvoudenní pobyt pro dv� osoby v p�edních cyklistických destinacích �R   
za�ízení certifikovaná „Cyklisté vítáni“ 

 Cyklisté vítáni    
Petr Kazda 

 736 676 588, petrkazda@nap.cz  
www.cyklistevitani.cz  

  
 Hotel U Kata v Kutné Ho�e, jejíž historické jádro je zapsáno na Seznamu sv�tového 
 kulturního d�dictví UNESCO 
 http://www.cyklistevitani.cz/cyklistevitani/cykliste-vitani-detail.php3?id=2476

 Penzion Já��v dv�r v Novém P�erov� na Moravské vinné stezce, která Vás 
 provede úrodnými moravskými vinicemi  
 http://www.cyklistevitani.cz/cyklistevitani/cykliste-vitani-detail.php3?id=2152

 Hotel Erlec v Šluknov�, které je nejsevern�jším m�stem �eské republiky  
 http://www.cyklistevitani.cz/cyklistevitani/cykliste-vitani-detail.php3?id=1948
  
  
Sponzo�i, poskytující cyklistické balí�ky: 

Moravské vina�ské stezky 
 www.vinarske.stezky.cz   
  
 30 ks balí�k�, obsahujících :  
 mapového pr�vodce Moravskou vinnou stezkou, cyklistickou lahev, tri�ko a cyklistickou  
 lékárni�ku s motivem Moravských vina�ských stezek. 

Partnerské servery pro sb�r dat a zve�ejn�ní výsledk�




