
Návštěvnost cyklotrasy A2/EuroVelo 7 (cyklisté a pěší), Podolské nábřeží září 2018 –2019 

17. 09. 2018 – 16. 09. 2019  Celkem Pěší Cyklisté 

Celkem 902 071 521 623 380 448 

Den s nejvyšší návštěvností 
St 08. 05. 2019  

5 705 

So 23. 03. 2019  

3 345 

St 08. 05. 2019  

2 813 

Nejfrekventovanější den Středa Sobota Středa 

Hodinový průměr 103 60 43 

Denní průměr 2 471 1 429 1 042 

Denní průměr (všední dny) 2 454 1 367 1 087 

Denní průměr (víkendy) 2 515 1 585 931 

Měsíční průměr 75 224 43 498 31 726 

 

Graf: Podíl cyklistů a pěších na cyklotrase A2/EuroVelo 7 Podolské nábřeží září 2018 –2019 

 

 

 

 

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné 
služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň 
ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/o-nadaci


oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila 
vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých 
i studentů univerzit. www.nadacepartnerstvi.cz 

Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory využívané v souladu s jejich ekologickou 
funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a 
kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou výzvou ke zdravějšímu 
životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Greenways vedou občany, zastupitele, úřady 
a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě. Program 
Greenways Nadace Partnerství je koordinátorem například Greenways Praha-Vídeň, Greenways 
Krakow-Morava-Vídeň, Labské stezky či Moravských vinařských stezek.  

www.greenways.cz. 

EuroVelo jsou evropské trasy spojující sever a jih či východ a západ Evropy v rámci 70 000 km 
cyklotras. Síť EuroVelo koordinuje na evropské úrovni Evropská cyklistická federace, v jednotlivých 
zemích pak národní koordinační centra. V Česku je to Nadace Partnerství především ve spolupráci s 
kraji. Českou republikou prochází čtyři dálkové trasy EuroVelo 4, 7, 9 a 13 v celkové délce přes 2 100 
km. 

www.eurovelo.cz 

Monitoring šetrné dopravy a turistiky v ČR  

Partnerství, o.p.s., dodává v ČR automatický systém monitoringu šetrné dopravy a turistiky Eco-
Counter určený pro sčítání pěších, cyklistů, in-line bruslařů a dalších uživatelů stezek a dopravních 
pruhů především na páteřních evropských cyklotrasách EuroVelo a greenways. 

www.scitace.cz. 

Více na: www.greenways.cz,  http://www.eco-public.com/public2/?id=100148013#. 
a www.mereninavstevnosti.cz 
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