POZVÁNKA
Pracovní seminář ČESKO JEDE
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář ĆESKO JEDE, který proběhne
dne 7. listopadu 2013 od 10 hodin
v rámci veletrhu Sport Life
(Brno – Výstaviště, Pavilon P, sál P4)
Základní fakta:


Česko jede je nově připravovaným národním projektem, který je zaměřen na komplexní
podporu cykloturistiky a později i dalších forem bezmotorové dopravy a aktivní turistiky v ČR.
Jeho cílem je zejména vytvoření národní značky pro cykloturistiku a zpracování srozumitelné a
atraktivní nabídky pro cykloturisty s poskytnutím přehledné a kvalitní informace českým a
zahraničním cykloturistům (ať už dálkovým, terénním či rekreačním) o možnostech
cykloturistiky ve všech regionech ČR na webu i v tištěných materiálech.

PROGRAM SEMINÁŘE
9:30 – 10:00

Registrace

10:00 – 11:00

Organizační zázemí a východiska Česko jede

Aleš Hozdecký, Rostislav Hošek (Ministerstvo pro místní rozvoj)
o Podpora cestovního ruchu v ČR dle priorit Koncepce státní politiky cestovního ruchu
na období 2014-2020 při naplnění Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
o Pozice MMR v oblasti podpory projektu Česko jede

Zástupce Asociace krajů ČR



Přínos a význam aktivní turistiky (cykloturistika, in-line, pěší a vodní turistika,
hipoturistika, zimní běžkování, dálkový běh)
Podpora aktivní turistiky z hlediska kraje

Marek Mráz (CzechTourism)



Přehled dosavadních aktivit projektu Česko jede podpořených ze strany CzechTourism
Podpora Česko jede pro nejbližší období (vazba na akční plán Česko jede)

Jaroslav Martinek (národní cyklokoordinátor)




Cyklostrategie2013 a její vazba na Česko jede
Institucionalizace Česko jede – stávající stav, výhledy, smlouva o partnerství
Akční plán Česko jede na rok 2014 - představení

11:00 – 12:00

Česko jede – dálkové trasy

Ernst Miglbauer (Invent GmbH, Rakousko)



Systém produktů dálkových tras Radtouren.at v Rakousku
Marketing dálkových tras v Rakousku

Daniel Mourek (Evropská cyklistická federace)
o Definice TOP národních a regionálních dálkových cyklotras v ČR
o Marketing dálkových cyklotras v roce 2014
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12:00 – 12:30

občerstvení

12:30 – 13:30

Česko jede – partnerské vazby, jednotlivé atributy

Karel Markvart, Pavel Rabušic
(Partner Česko jede - Klub českých turistů)
o Partner Česko jede – Klub českých turistů
o Přeznačení dálkových tras v ČR, Metodika značení dálkových cyklotras

Michal Bíl
(Centrum dopravního výzkumu)
o Představení dalších možností sběru dat při mapování cyklotras

Jiří Kafka
(Partner Česko jede - České dráhy)
o Představení produktu pro cyklisty ČD Bike (půjčovny kol, přeprava kol ve vlacích ČD)
o Možné zapojení do Česko jede

Petr Kazda
(Partner Česko jede – značka Cyklisté vítáni)
o Představení produktu certifikace Cyklisté vítáni
o Možné zapojení do Česko jede

Michal Dub
(jak se mohu zapojit města, příklady z projektu cycle4change)
o Služby pro cykloturisty ve velkých evropských městech (příklad měst Basel,
Lucemburk)

13:30 – 14:00

Česko jede – shrnutí

Jaroslav Martinek (národní cyklokoordinátor)
Diskuse k tématům:
 Institucionalizace Česko jede – stávající stav, výhledy, smlouva o partnerství
 Akční plán Česko jede na rok 2014 – představení

14:00 – 14:30

Diskuse
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PRAKTICKÉ INFORMACE
Místo konání: Pavilon P, sál P4
Termín: 7. 11. 2013, 10 – 14:30 hodin

Registrace účastníků: Pokud máte zájem se na konferenci registrovat, kontaktujte
prosím Ing. Jitku Vrtalovou, tel. 603 432 172, e-mail: jitka.vrtalova@email.cz.
Doprava:
Seminář se koná v pavilonu P, v sále P4 (2. patro). Tento sál je dostupný ze vstupního foyer
pavilonu P. Pro přijíždějící autem je nejlepší volit parkoviště u vjezdových bran č. 8 a 9
(západní část areálu), příjezd tunelem z dálnice. Pro přijíždějící hromadnou dopravou je
nejlepší zvolit okružní linky 84 (ze směru od autobusového nádraží Zvonařka), resp. 44 (z
opačného směru - Stará Osada) - zastávka "Riviéra" a vstup branou číslo 7.
V případě jakýchkoli dotazů, prosím, kontaktujte Ing. Jitku Vrtalovou, tel. 603 432 172,
e-mail: jitka.vrtalova@email.cz.
V případě zájmu o prezentaci na veletrhu Sport Life je možné se obrátit na Lucii Vymazalovou, tel.
541 152 529, mobil: + 420 602 564 347, e-mail: lvymazalova@bvv.cz.
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