TISKOVÁ

ZPRÁVA

Ideální cyklostezka: Trasa vedoucí krásnou
přírodou vybavená přístřešky pro případ
špatného počasí a striktně oddělená od
silnice pro motoristy
Odborníci z Katedry cestovního ruchu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze (VŠE) jako první spočítali, jaké příjmy přináší vybrané úseky
Labské cyklostezky. Průměrný cyklista zde v průměru utratí 200 až 500 korun za den.
Na příkladu této nejstarší cyklostezky v Česku VŠE ve spolupráci s Nadací Partnerství
již pátým rokem vyvíjí metodiku výpočtu zhodnocení investic do budování cyklostezek.
Z jejich šetření vyplývají i ucelené informace o využívání cyklostezek v Česku.
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Cykloturistice se v České republice věnuje 4,75 milionů osob a patří tak mezi nejoblíbenější
volnočasové aktivity. Z šetření odborníků na cestovní ruch z VŠE vyplynulo, že typický cyklista
na české cyklostezce ujede 30 až 50 kilometrů za den a to obvykle v neděli. Během jízdy jen
6 procent cyklistů zastaví v informačním středisku, pouhá tři procenta z nich si po cestě koupí
mapu a 6 procent cyklistů využije službu nabízející servis či opravu kol. Na příkladu Labské
cyklostezky je vidět, že cyklisté na stezkách v Česku nejvíce oceňují výborné značení, krásné
přírodní scenérie a možnost plánovat si na trase „okruhy“ a vyhnout se tak návratu stejnou
částí stezky. Stále je ale co zlepšovat.
Návštěvníci cyklostezky na ní často postrádají úkryty pro případ zhoršení počasí a nejvíce si
stěžují na nedostatečnou bezpečnost trasy. Tedy na úseky, které jsou společné nebo se křižují
se silniční dopravou a v Česku jsou poměrně časté. Zatímco na německé části Labské
cyklostezky vede 90 procent po cestách oddělených od automobilové dopravy, na české části
vede po silnicích pro motoristy třetina celé stezky. „Labskou cyklostezku jsme si vybrali, jelikož
vede čtyřmi kraji a do její výstavby se zatím investovalo nejvíce prostředků. Navíc v Německu
je Labská cyklostezka nejoblíbenější trasou a je zajímavé sledovat, jak tohoto mezinárodního
potenciálu umíme využít,“ vysvětluje Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. z Katedry cestovního
ruchu VŠE výběr území pro tvorbu metodiky ekonomického přínosu. Z dosavadních zjištění
ekonomů z VŠE vyplývá, že cizinci zatím Labskou cyklostezku příliš nevyužívají. Tvoří totiž 1
– 6 procent návštěvníků. „Z ekonomického pohledu je to škoda, protože zahraniční hosté,
nejčastěji Němci, mají výrazně vyšší výdaje v průběhu cesty. Přenocují v hotelech a využívají
i další služby cestovního ruchu.“ dodává Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. Na Labské
cyklostezce převažují cykloturisté – rezidenti. Tedy lidé, kteří bydlí na území stejného kraje a
ubytovací služby příliš nevyužívají. Za den tu průměrný cyklista utratí 200 až 500 Kč, přičemž
čtvrtina cyklistů za den neutratí více než 200 Kč.

Strana 1 (celkem 2)

TISKOVÁ

ZPRÁVA

VŠE metodiku dále propracovává. Zjišťování přínosů cyklostezky je založeno na kombinaci
dvou zdrojů dat. Z instalovaných sčítačů jsou to údaje o celkovém využití cyklostezky,
dotazníkovým šetřením je zjišťována podrobná charakteristika spotřebitelského chování
cyklistů. Modelovými výpočty se na jejich základě získává pravděpodobný přínos cyklostezky.
Cílem výzkumu je zjistit údaje o efektivnosti a návratnosti investic do cyklostezek. Znamená to
identifikovat všechny finanční zdroje, ze kterých je cyklostezka podporována, a dále pomocí
matematického modelu propočítat vztah mezi celkovými přínosy cyklostezky a náklady na její
výstavbu a údržbu.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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