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Tisková zpráva Cyklo Klubu Kučera Znojmo  

 

„Cykloturistika v regionu Znojemsko“ 
Ústřední téma expozice 

 

„Projekty a služby pro cykloturisty“ 
Doplňující téma expozice 

 

Znojmo - Brno, 25. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech 

REGION TOUR 2015 Brno – Výstaviště 15. - 18. 1. 2015 

 

Základní informace 

Zájmové sdružení Cyklo Klub Kučera Znojmo vzniklo v roce 1994. Téměř po celou dobu svého trvání 

se věnuje podpoře cestovního ruchu se zaměřením na cykloturistiku. Prostřednictvím široké nabídky 

služeb pro cyklistickou veřejnost a organizováním několika akcí popularizuje Znojemsko jako 

nejvhodnější destinaci pro dovolenou na kole.  Ucelenou prezentací veškerých služeb a turistických 

možností uvítají především cyklisté, kteří tímto získají potřebné informace o regionu na jednom místě.  

Zřejmě nejzajímavější a do budoucna nejprospěšnější iniciativou je realizace národního projektu 

„Cyklisté vítáni“. Cyklo Klub Kučera Znojmo se stal partnerem celého projektu. 

Expozice bude dále obsahovat prezentaci nejdéle provozovaného projektu „Místa technické a první 

pomoci“ a později doplněného službou „MOBILE POINT SERVICE“- „Žlutý anděl pro cyklisty“ 

Cykloturistika není jenom samotná jízda na kole, neboť důležitá je také kvalitní příprava před jízdou a 

volba vhodných potřeb na cestu. Při vybírání trasy může všem pomoci například brožura 

Cykloturistický průvodce Znojemskem, která je spojena s kalendářem akcí a slouží v každoročním 

novém provedení pro cyklisty již od roku 2004. 

V roce 2007 získalo zájmové sdružení významné ocenění za aktivní přístup při preventivně 

bezpečnostní činnosti. Naše členství, jako jediného cyklistického klubu v Evropské chartě bezpečnosti 

silničního provozu, nás zavazuje v této činnosti pokračovat. Do velké rodiny cyklistických organizací 

bylo zájmové sdružení pozváno v roce 2008 a stalo se členem Evropské cyklistické federace jako první 

cykloklub v České republice. 

Specializované 1. Cykloturistické centrum služeb a informací v ČR, které provozujeme v areálu Stará 

vodárna v blízkosti přehrady, splnilo náročné podmínky jednotné národní klasifikace a stalo se 

v minulém roce Certifikovaným turistickým informačním centrem.   
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Pozvánka 

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření a mediální prezentaci stávajících a nových 

projektů na podporu cykloturistiky v regionu Znojemsko a prezentace Cykloturistika 

v regionech ČR. Těšíme se na setkání ve čtvrtek 15. 1. v 14.00 hod. v prostoru expozice Cyklo 

Klub Kučera Znojmo, stánek č. 006 v prostřední části pavilonu P. Expozice je součástí 

prezentace Cykloturistika nejen v regionech ČR 

Firma Znovín Znojmo dodala k tomuto účelu lahodná vína z vlastní produkce. 
 

 

Popis prezentace 

 

„Místa technické a první pomoci“ 

„MOBILE POINT SERVICE“ 
„Žlutý anděl pro cyklisty“ 

„Komplexní služby při slavnostním otevírání cyklostezek“ 

„Cyklistická lékárnička“ 

„ELEKTRO MOBILE POINT INFO“ 
„Cyklisté na elektrokolech jako poskytovatelé informací“ 

 

Od roku 2003 realizujeme projekt „Místa technické a první pomoci“ v oblasti Národního parku 

Podyjí a na přilehlých cyklotrasách. V Evropě jediný ucelený systém bezplatné pomoci nyní 

provozujeme na několika místech. Cyklisté, kteří se při svých vyjížďkách dostali do technických nebo 

zdravotních problémů, mohou využít technických prostředků a zdravotnického vybavení, které je 

umístěno v batohu první pomoci a speciálním kufru. Stovkám cyklistů již pomohlo vybavení kufru 

technické pomoci a několik desítek dalších využilo zdravotnický batoh. Služba je postupně 

rozšiřována a z původních 6 stanovišť byla v roce 2009 zajišťována na 20 bodech. V roce 2015 mohou 

cyklisté využít 30 míst, a tímto se stane služba dostupná v celé oblasti Znojemska. 

Technická část projektu „Místa technické a první pomoci“ tvořila základ národního systému 

certifikace služeb pro cykloturistiku v projektu „Cyklisté vítáni“. Momentálně je v oblasti Znojemska 

zařazeno do projektu téměř 50 hotelů, penzionů, restaurací, informačních center a dalších subjektů 

v cestovním ruchu.   

Novinkou se v roce 2008 stal projekt „MOBILE POINT SERVICE“, který ve zkušebním provozu 

fungoval v době letních prázdnin. Letos bude provoz rozšířen na celou turistickou sezónu na nejvíce 

frekventovaných cyklotrasách především v oblasti Národního parku Podyjí. Nadstandardní vybavení 

automobilu Škoda Octavia Combi pomáhá přímo v terénu cyklistům při náročných opravách jízdních 

kol a prostřednictvím zdravotnických potřeb umožní posádce vozu poskytnout laickou první pomoc 

zraněným cyklistům.  
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V minulém roce byla představena novinka, kterou jak předpokládáme, využije především samospráva 

a státní správa. Nový projekt „Komplexní služby při slavnostním otevírání cyklostezek“, nabízí 

ucelený produkt pro různé subjekty v případě, že řeší, jak připravit slavnostní otevření cyklostezky 

nebo cyklotrasy. Nabídka obsahuje asistenční službu doprovodného vozidla, doprovod mechanika, 

pitný režim a energetické tyčinky, reklamní předměty pro účastníky, pneumatickou bránu s možností 

instalace informačního transparentu a pochopitelně i stuhu pro slavnostní přestřižení. Mobilní 

informační stánek poskytne informace o místních aktivitách pro cyklisty a představí republikový 

projekt Cyklisté vítáni. Odborná prohlídka technického stavu kola s vydáním certifikátu o 

bezpečnostním stavu kola jistě potěší každého účastníka akce. Pro letošní sezónu rozšiřujeme projekt o 

prezentaci jízdních kol AUTHOR a tisk tzv. pamětních startovních čísel. 

K základní výbavě zodpovědného cyklisty by měla mimo prostředky pro nouzovou opravu bicyklu 

patřit i „Cyklistická lékárnička“. V mnoha případech tomu tak bohužel není. Cílem našeho snažení je 

popularizovat tento doplněk cyklistické výbavy. Nabízíme momentálně cyklistickou lékárničku nejen 

jako potřebný doplněk, ale také jako netradiční a zároveň praktický reklamní předmět s možností 

individuálního potisku obalu.  

Pravidelně se stává i přes dobrý orientační systém a přístup k tištěným mapovým podkladům, že část 

turistů se hůř orientuje pro ně v neznámém prostředí. Změně k lepšímu může v našem městě významně 

pomoci vyškolená skupina cyklistů z řad středoškoláků, kteří v době turistické sezóny budou projíždět 

městem na elektrokolech. Hlavním úkolem bude pomáhat především turistům a cykloturistům, tak aby 

věděli, kde se nachází památky, které hodlají navštívit. Poskytnou informace o možnostech parkování, 

restauračních zařízení, půjčoven kol, kulturních památek a cykloturistických možnostech v okolí a 

dalších atrakcí, které jsou v péči města Znojma – podzemí, plovárna, půjčovna elektrokol a šlapacích 

kár. Mladí cyklisté v roli poskytovatelů informací rádi doprovodí skupinky až k jejich cíli.  Nejnovější 

projekt zájmového sdružení Cyklo Klubu Kučera Znojmo „ELEKTRO MOBILE INFO POINT“, 

rozšíří širokou škálu poskytovaných služeb pro cykloturistickou veřejnost. 

Doprovodný program: 

V průběhu veletrhu se představí pan Ivan Křivánek v kompletní uniformě napoleonského vojáka 

s replikou dresiny barona K. F. Draise z roku 1817. Expozici doplní výstava cyklistických kuriozit 

sběratele Martina Zehnala a výstava kreslených vtipů s cyklistickou a vinařskou tématikou od kreslíře 

Milana Kocmánka. 

Děkujeme tímto partnerům naší prezentace a zvlášť Městskému úřadu Znojmo, Znojemské Besedě a 

dalším spoluvystavovatelům za finanční vklad, jenž pomohl našemu zájmovému sdružení uhradit 

veškeré náklady spojené s prezentací cykloturistických možností našeho regionu. 

 

S pozdravem 

Čestmír Vala 

manažer CKK Znojmo 

608 736 135 

mailto:cykloklubkucera@seznam.cz
http://www.cykloklubkucera.cz/

