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Pražské cyklozvonění, 17. září 2017 
 

Termín konání: 17. září 2017, 10-17 hodin 

Místo: Kaizlovy sady 

 Pořadatel: NaKole, z.s. 

Kontakt: Ing. Jitka Vrtalová, tel. 603 432 172, e: jitka.vrtalova@nakole.cz 

 

Základní popis: 

Cyklozvonění je nezisková akce, kterou v roce 2007 začaly pořádat pražské 

městské části a obce v okolí Prahy. V roce 2017 nás tak čeká už jedenáctý ročník 

akce. Na páteřní stezce podél Vltavy, případně v blízkém okolí budou 

v odpoledních hodinách dne 17. září 2017 probíhat koncerty a doprovodný 

program.  

Doporučené trasy budou připraveny pro pěší i příchozí na kolech, kteří v cíli cesty 

najdou odpovídající zázemí (stojany, opravna kol, mapy pražských cyklotras…). 

Z řady míst po celé Praze budou vypraveny také organizované společné jízdy, za 

doprovodu zkušených průvodců. Jednotlivé pelotony se budou na cestě spojovat a 

dorazí do cíle společně.  

Odpolední program v Kaizlo-

vých sadech se stane cílem 

tras v délce 5 – 20 km, které 

povedou v maximální možné 

míře odděleně od automobi-

lové dopravy.  

Akce se každoročně koná ve 

spolupráci s více než dvacít-

kou městských částí, obcí a hl. m. Prahou. V roce 2017 se připojí 24 městských 

částí a obcí – konkrétně je to Praha 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12,13, 14, 19, 20, Čakovice, 

Slivenec, Libuš, Kunratice, Šeberov, Řeporyje, Újezd, obec Průhonice, Velká 

Chuchle, Dolní Měcholupy, Troja a Zbraslav.  

Pražské cyklozvonění se koná jako součást 

Evropského týdne mobility, od roku 2015 je hlavním 

pořadatelem spolek NaKole. 

 

mailto:jitka.vrtalova@nakole.cz
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Cílové skupiny – návštěvníci akce: 

 Rodiny s dětmi (dorazí na kole i veřejnou dopravou/pěšky). 

 „Pohodoví“ cyklisté – začátečníci nebo méně zkušení, kteří ocení průvodce a 

předvedení vhodných tras pro dopravu na kole v Praze. 

 Turisté – lidé, kteří rádi objevují své okolí, se zájmem o přírodu a aktivní 

trávení volného času. 

 Zkušení cyklisté, kteří mohou podpořit začátečníky v každodenní jízdě. 

 

Cílem akce je: 

 propagovat bezpečnou cyklistickou 

dopravu a možnosti rekreace v Praze. 

 Propagovat aktivní mobilitu (cyk-

listika, koloběžky, in-line, jízda na 

koni, vodní turistika a doprava).  

 Upevnit partnerství mezi jednotlivými 

městskými částmi a MHMP při 

realizaci cyklostezek a cyklotras 

v Praze. 

 Seznámit účastníky akce, také s osvětovými tématy: ekologie, zdravý životní 

styl. 

 Propojit zkušené cyklisty se začátečníky a podnítit v nich zájem o každodenní 

cyklistiku, tedy o klidnější město pro život. 

 Vzbudit v návštěvnících zájem o zlepšení infrastruktury jejich oblíbených cest 

prostřednictvím iniciativy Cyklisté sobě  www.cyklistesobe.cz. 

http://www.cyklistesobe.cz/
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Popis akce: 

Trasy povedou z různých míst po celé Praze do cíle cesty v Kazlových sadech. 

Skupinové jízdy, které povedou zkušení průvodci, odstartují podle předem 

stanoveného časového rozvrhu. Účastníci skupinové jízdy dostanou tričko 

s logem akce a zvonek na kolo. 

Náhled všech tras v detailním plánu je k dispozici zde.  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1VIOUOeWRNEcJrC8iDvK8WJ4mMC4&usp=sharing
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Hlavní partneři 

Městské části a obce 

 
 

 
  

Praha 13 Praha 4 Praha 19 Obec Průhonice Praha 3 

  
 

 
 

Praha 8 Újezd Slivenec Kunratice Velká Chuchle 

 
    

Šeberov Řeporyje Zbraslav   

  
 

A další….  

Hlavní město 

Praha 

    

 

    

 

 

 



   

5 

 

 

 

 

  

Akce Pražské cyklozvonění probíhá již jedenáctým rokem v rámci Evropského týdne mobility vždy 

v termínu mezi 16. – 22. září. 
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Kontaktní údaje 

Organizátorem akce je spolek NaKole. 

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Vrtalová, tel. 603 432 172, e: jitka.vrtalova@nakole.cz. 

 

NaKole z.s. 
Devonská 1000/3 
152 00 Praha 5 
IČ: 26994712 
DIČ: CZ26994712 
  
Číslo účtu: 
2321856001/5500  
Raiffeisen Bank  

 

 

 

 

Pražské cyklozvonění je součástí Česko jede. 

 

Česko jede je celonárodní značka, zaměřená na cykloturistiku a 

další sporty (in-line, pěší turistiku, vodáctví). Jejím cílem je 

zejména poskytnout přehledné a kvalitní informace českým a zahraničním cyklistům o 

možnostech cyklistiky a cykloturistiky ve všech regionech ČR. Kromě budování budování 

jednotné značky je důležité také vydávání map a průvodců ve spolupráci s jednotlivými 

partnery, internetová prezentace www.ceskojede.cz a nabídka přepravy osob a kol a dalších 

služeb (ubytování, stravování, průvodcovské služby apod.). Značku buduje Asociace měst pro 

cyklisty, hlavními partnery Česko jede jsou České dráhy (služba ČD Bike), CzechTourism, 

Nadace Partnerství (certifikace stravovacích a ubytovacích zařízení s názvem Cyklisté vítáni), 

organizace státní správy i místní samosprávy. 

mailto:jitka.vrtalova@nakole.cz

