
Cykloturistika nejen v regionech ČR
Specializovaná prezentace cykloturistických možností 

nejen v regionech České republiky a vybavení pro cyklisty
v prostřední části pavilonu P na ploše 600 m2

Laická veřejnost - cykloturisté
Nabídka cykloturistických možností v  jednotlivých regionech 
a zahraniční zájezdy, přehled Greenwasy v  ČR, nové modely kol 
a elektrokol pro rok 2014 • prostředky pro přepravu dětí • bezpeč-
ný převoz kol • cyklistické dresy a doplňky • pitný režim a doplňky 
stravy • reklamní předměty s  cyklistickou tématikou •  cyklistické 
mapy, knihy a průvodci • GPS navigace • cyklistické portály • preven-
ce a bezpečnost • cyklistická kavárna • výstava cyklistických kuriozit, 
kreslených vtipů a historických kol

Odborná veřejnost – státní správa a samospráva
Příprava projektové dokumentace • nové technologie • mapové 
podklady • výstavba cyklostezek a sportovišť • mobiliář • dopravní 
značení • venkovní posilovací stroje • využití elektrokol – půjčovny, 
dobré příklady • sčítání cyklistů • vybavení pro venkovní akce

Cykloturistika na Znojemsku
V pavilonu P se uskuteční prezentace služeb a projektů

na podporu cykloturistiky v regionu Znojemsko, která provozuje 
zájmové sdružení Cyklo Klub Kučera Znojmo, člen ECF 

a Evropské charty bezpečnosti silničního provozu 

•  1. Mezinárodní cykloturistické centrum služeb a informací v ČR, specializované informační 
centrum s půjčovnou jízdních kol, elektrokol, koloběžek a prodejem základních doplňků

•  SELF SERVICE – „Místa technické a první pomoci“ síť 30 kontaktních bodů s vybavení pro poskyt-
nutí laické první pomoci a technickými prostředky pro nejnutnější opravy kol

• Mobilní informační služba – vyškolený průvodce na elektrokole
•  BIKE PATROL  - vyškolení cyklisté na  kolech s výbavou projíždějí nejfrekventovanější cyklotrasy 

a poskytují služby v oblastech MEDIC, TECHNIC a INFO
•  MOBILE POINT SERVICE – „Žlutý anděl pro cyklisty“ nadstandardně vybavený automobil pro 

poskytování asistenční služby na cyklotrasách v regionu

Zajišťujeme doprovodný program při slavnostním otevření nových úseků cyklotras a cyklostezek.
Dodáváme na trh cyklistické lékárničky, obaly na mapy a bezpečnostní náramky s možností indi-
viduálního potisku.

Cyklo Klub Kučera Znojmo, Vídeňská tř. 707/25, Znojmo 669 02, tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz  

www.cykloklubkucera.cz
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