
Příloha č. 50 

Záznam z jednání o možnosti spolupráce s certifikací Cyklisté vítáni, které proběhlo dne 
13.2. 2020 na veletrhu Holiday World v Praze. 

 
Přítomní: 

• Ing. Jaroslav Martinek, olomoucký cyklokoordinátor 

• Ing. Radek Patrný, Nadace Partnerství 
 
Úvodem: 
Jednání proběhlo v návaznosti na realizaci opatření cyklokoncepce Olomouckého kraje 2.1.1 
Zajištění souhrnné prezentace nabídky kraje, část I. nabídka balíčků pro turisty, které nabízí 
certifikovaná zařízení. Opatření má směřovat k podpoře a zajištění informovanosti veřejnosti 
o kompletní nabídce v oblasti rekreační cyklistiky. Bude se jednat o propagační materiály 
(brožury, letáky, web, apod.) Olomouckého kraje, SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, jejichž 
součástí budou i informace o nabídce a produktech cykloturistiky. 
 
Body jednání: 

• Certifikaci Cyklisté vítáni v ČR rozvíjí Nadace Partnerství již od roku 2005 a má stabilně 
cca 1000 certifikovaných služeb s téměř rovnoměrným pokrytím všech regionů. Díky 
tomu se nadaci daří šířit i v tuzemsku standardy kvality cykloturistických služeb, 
srovnatelné se zavedenými certifikačními systémy jiných evropských zemí (např. např. 
Bett & Bike v Německu nebo RADfreundliche Betriebe v Rakousku). Certifikace i 
certifikované služby jsou celkem slušně prezentovány v celostátních materiálech 
(weby, navigace, tištěné cyklomapy, časopisy atp.).  

• Pro další rozvoj certifikace a zvýšení zájmu uživatelů i poskytovatelů služeb o ni, však 
nutně nadace potřebuje posílit prezentaci certifikace jako celku i konkrétních 
certifikovaných služeb v regionech.  

• Nadace proto navrhuje, aby byly informace o certifikaci Cyklisté vítáni i 
certifikovaných zařízeních pravidelně součástí regionální cykloturistické nabídky. To 
se týká jak tištěných materiálů (regionálních cyklomap či jiných tištěných materiálů s 
nabídkou cykloturistiky), tak i elektronických propagačních nástrojů (weby, sociální 
sítě, aplikace apod.).  

• Předpokládá se, že vzhledem k jasné orientaci certifikace, její stabilitě, historii a 
nezávislosti je to pro Vás nekonfliktní, resp. přínosné.  

• V příloze proto zasílám domluvené podklady:  
o logo certifikace Cyklisté vítáni v jpg i křivkách, 
o banner certifikace CV pro využití na webech (3 varianty velikosti), při využití 

banneru, prosím, vždy doplnit o odkaz na www.cyklistevitani.cz, popř. přímo na 
www.cyklistevitani.cz/olomoucky-kraj (zde se zobrazí výpis certifikovaných 
služeb za Olomoucký kraj), 

o krátké textové představení certifikace ve dvou variantách - základní a s 
integrovaným popisem hlavních poskytovaných služeb (využijte, prosím, dle 
prostoru v dotčeném materiálu/propagačním nástroji), 

o kompletní přehled aktuálních služeb s certifikací Cyklisté vítáni 
v Olomouckém  kraji. Pro prezentaci v mapách obsahuje i GPS souřadnice každé 



z certifikovaných služeb. Z kritérií certifikace jsem v něm, vzhledem k boomu 
elektrokol, samostatně uvedl možnost dobíjení elektrokol. Tu má  nadace jako 
nepovinné kritérium, ale většina certifikovaných zařízení tuto službu nabízí.  
 

V případě potřeby nadace zašle další potřebné podklady či upravený export dle požadavku 
Olomouckého kraje. Export je vhodné dělat aktuální vždy, když kraj chystá nějakou tištěnou 
mapu.  
 
Závěrem: 
Pokud Olomoucký kraj má zájem, Nadace Partnerství prosí o zpětnou vazbu, kdy a v jakých 
informačních materiálech se v materiálech Olomouckého kraje může info o certifikaci 
objevit a zároveň o informaci, v jakém rozsahu.  
 
Případně ještě o info, kdy Olomoucký kraj chystá nějaký větší materiál a má tedy smysl 
připravit aktuální export certifikovaných služeb. 
 
Kontakt: 
Radek Patrný | certifikace Cyklisté vítáni 
Nadace Partnerství | Na Václavce 1135/9 | 150 00 Praha 5 
e-mail: radek.patrny@nap.cz | mobil: (+420) 774 676 139 | skype: radek.patrny 
 
 
Zápis připravili: 

• Ing. Jaroslav Martinek, olomoucký cyklokoordinátor 

• Ing. Radek Patrný, Nadace Partnerství 
 
 


