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2 Monitoring návštěvnosti regionů, stezek a tras pro pěší a cyklisty
2.1 Monitoring provozu na Cyklostezce Ohře
Na základě objednávky č. 00804 – 00036/13/RR odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Karlovarského kraje realizovala Partnerství o.p.s. monitoring
provozu Cyklostezky Ohře v období 26. 7. – 25. 8. 2013. Tato zpráva
dokumentuje průběh a výstupy uskutečněného sčítání uživatelů stezky.

2.2 Potřeba monitoringu
Rozvoj šetrné dopravy a turistiky se dnes neobejde bez využití moderních technologií, díky kterým lze
zjistit návštěvnost jednotlivých lokalit i celých oblastí. Data z monitoringu slouží jak pro plánování
kapacit cyklistických a pěších komunikací ve městech, tak pro sledování pohybu turistů v přírodě a
chráněných oblastech. Údaje o návštěvnosti jsou nezbytné především pro efektivní rozhodování a
odůvodnění plánovaných či realizovaných investic.
Partnerství, o.p.s. vám nabízí širokou paletu monitorovacích zařízení Eco-Counter vyvinutých
speciálně pro sledování počtu a směru pohybu cyklistů a pěších na stezkách a v dopravních pruzích.
Součástí zařízení je i software pro profesionální zpracování dat.

2.3 Přínosy monitoringu
Znalost kvantitativních dat o pohybu cyklistů a pěších na stezkách a v dopravních pruzích vedou ke
zvýšení efektivity vaší každodenní práce. Získáte data potřebná k:
 Kvantifikaci atraktivity turistických destinací a stezek
 Zhodnocení vlivu publicity na turistickou návštěvnost
 Zdůvodnění efektivnosti investic a plánování priorit údržby
 Vykazování dat o návštěvnosti médiím a partnerům
 Návrhům úprav pro rozvoj nemotorové dopravy a její bezpečnosti ve městech
 Plánování opatření k ochraně přírody v národních parcích a CHKO

2.4 Služby Partnerství, o.p.s. v oblasti monitoringu
Servis při návrhu monitorovacího systému






Posouzení tras pohybu a výběr profilů k měření.
Návrh vhodného technologického řešení.
Zvážení klimatických jevů.
Výhled rozvoje systému.
Vyhodnocení pokrytí GSM signálem.
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Dodávka a instalace monitorovacího systému







Prodej a pronájem sčítačů.
Instalace systému.
Zkušební provoz.
Zaškolení obsluhy.
Kalibrační sčítání.
Údržba.

Zpracování a interpretace dat






Sběr a zpracování dat.
Interpretace dat.
Možnost doplňkového kvalitativního průzkumu.
Zpracování souhrnných zpráv.
Konzultace dalšího rozvoje systému.

2.5 Monitorovací zařízení Eco-Counter
Partnerství, o.p.s. dodává v ČR automatický systém monitoringu šetrné dopravy a turistiky EcoCounter, určený pro sledování pěších, cyklistů a dalších uživatelů stezek, tras a dopravních pruhů. Mezi
základní charakteristiky sčítačů patří:









Selektivní sčítání cyklistů a pěších i ve smíšeném provozu, možnost
sčítání i jezdců na koních a automobilů.
Sčítání s vysokou přesností +- 5% a rozlišením směru pohybu.
Nepřetržité sčítání v hodinových nebo 15 min. intervalech.
Automatický přenos dat přes modemem Eco-GSM přímo do PC.
Jednoduchá montáž ve městech i volné přírodě.
Provoz na baterie s životností 10 let bez potřeby připojení k elektrické
síti.
Odolnost vůči vandalismu i nepříznivým klimatickým vlivům.
Profesionální zpracování dat pomocí specializovaného softwaru do
tabulek a grafů, možnost exportu do formátu XLS, BMP aj.

Sčítače Eco-Counter se skládají z několika částí:
1. Datová jednotka Eco-Combo – slouží k uchovávání zaznamenaných dat.
2. Senzory – zaznamenávají zvolené uživatele stezek, pro monitoring různých skupin uživatelů
existují různé typy senzorů:
a) PYRO – Pyroelektrický senzor – zaznamenává pěší, cyklisty, in-line aj.
b) ZELT - Indukční smyčka – zaznamenává cyklisty nebo automobily
c) MULTI – kombinace PYRO a ZELT – zaznamenává pěší, cyklisty, in-line aj.
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3. Box/sloupek – slouží k uložení pyroelektrického senzoru.
4. Software Eco-Visio – představuje nástroj pro správu, vyhodnocení a export dat.
5. Modem Eco-GSM – umožňuje automatický přenos dat do softwaru Eco-visio.

2.6 Datová jednotka Eco-Combo
Sčítací datová jednotka je základem celého monitorovacího systému. Plní
několik základních funkcí:
 Dodání energie pro senzor.
 Uchování dat ze senzoru v paměti.
 Přenos dat do netbooku nebo PDA přes bluetooth.
 Přenos dat přes GSM modem do PC uživatele.
Mimořádně výkonná a zabezpečená jednotka byla vyvinuta tak, aby použité
elektronické vybavení ve sčítací jednotce Eco-Counteru fungovalo
bezchybně po celou dobu funkčnosti výrobku. Životnost použité baterie až 10 let - umožňuje počítadlu,
aby zůstalo zapečetěno a trvale vodotěsné, není proto potřeba otevírat samotnou skřínku počítadla.

2.7 Typy monitorovacích zařízení Eco-Counter
PYRO - Pyroelektrický senzor (sčítání s rozlišením směrů, bez rozlišení pěších a cyklistů)
 Záznam tepelného záření lidského těla.
 Sčítání bez rozlišení pěších a cyklistů (in-line)
– poměr dle kalibračního sčítání.
 Rozlišení směru pohybu.
 Garantovaný dosah min. 4m.
 Instalace do sloupku (statická) nebo boxu
(mobilní).
ZELT - Indukční smyčky ZELT (sčítání jen cyklistů s rozlišením směrů)
 Záznam elektromagnetického impulzu kola.
 Sčítání jen cyklistů, ne pěších (in-line).
 Rozlišení směru pohybu.
 Šířka smyčky 1,5m s možností rozšíření pomocí
dalších smyček.
 Instalace pod povrch komunikace (statická).

MULTI – kombinace ZELT a PYRO (sčítání s rozlišením cyklistů a pěších a rozlišením směrů)
 Záznam elektromagnetického impulzu kola a
tepelného záření lidského těla.
 Sčítání s rozlišením cyklistů a pěších (in-line).
 Bez rozlišení směru pohybu.
 Šířka smyčky 1,5m s možností rozšíření
pomocí dalších smyček, dosah pyrosenzoru
min. 4m.
 Instalace smyčky pod povrch komunikace a
pyrosenzoru do sloupku (statická).
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MULTI – kombinace ZELT a PYRO (sčítání všech osob s rozlišením cyklistů a pěších a rozliš. směrů)
 Záznam elektromagnetického impulzu kola (auta) a
tepelného záření lidského těla.
 Sčítání s rozlišením cyklistů a pěších, příp. i aut.
 Rozlišení směru pohybu (ne u automobilů).
 Garantovaný dosah smyčky min. 1m a max. 6m,
garantovaný dosah pyrosenzoru max. 15m.
 Instalace smyčky na povrchu komunikace (statická,
krátkodobé sčítání) nebo pod povrchem komunikace
a instalace pyrosenzoru ve sloupku (statická,
dlouhodobé sčítání).

2.8 Software Eco-Visio
V souladu s nejnovějšími trendy připravila společnost Eco-Counter on-line software Eco-Visio,
přístupný z libovolného počítače připojeného k internetu. Není tedy nutné ho instalovat do počítače.
Tento software nabízí optimální řešení pro vizualizaci i analýzu dat a umožňuje implementaci dalších
dat souvisejících s monitoringem. Software Eco-Visio zahrnuje:
 Komplexní management sčítačů, včetně geografického zobrazení.
 Zobrazení dat a jejich modifikace, sloučení sčítačů.
 Export dat do formátu (Excel, Word, PDF).
 Grafickou prezentaci dat ve formátu grafů.
 Vytvoření souvislého toku načítaných dat.
 Automatické vytváření reportů s možností přizpůsobení individuálním požadavkům.

Ukázka Eco-Visio: Vyvinuto pro profesionální prezentaci dat o outdoorovém sčítání lidí
.
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2.9 Obecně prospěšná společnost Partnerství
Obecně prospěšná společnost Partnerství (dále také „Partnerství, o.p.s.“) byla založena v roce 2001 za
účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a
jejich partnerů z neziskového a podnikatelského sektoru, státní správy, případně pro sdružení těchto
partnerů. Jejím zakladatelem je Nadace Partnerství, nejvýznamnější česká nadace podporující projekty
ochrany životního prostředí.
Partnerství, o.p.s. dodává v ČR automatický systém monitoringu šetrné dopravy a turistiky EcoCounter, určený pro sledování pěších, cyklistů a dalších uživatelů stezek, tras a dopravních pruhů.
Partnerství, o.p.s. realizuje monitoring od fáze identifikace požadavků zákazníka a návrhu optimální
varianty až po vlastní dodávku řešení a následnou prezentaci získaných dat. Technologii Eco-Counter
využívají přírodní parky a chráněná území, regionální vlády i velká a malá města jako např. Paříž,
Londýn, Milán, Montreal, San Francisco a další.

2.10

Vybrané referenční zakázky

Monitoring cyklistů a pěších na Labské stezce v úseku Roudnice nad Labem - Děčín
Objednatel:
Ústecký kraj
Realizace:
04/2013 – 12/2014
Labská stezka je jednou z nejvýznamnějších stezek nejen
v ČR, ale také v sousedním Německu. Ústecký kraj proto
dlouhodobě investuje do jejího rozvoje a díky tomu je zde
již téměř hotova. Oprávněnost investic potvrzuje
monitoring provozu cyklistů a pěších na dokončených
úsecích Labské stezky. V úseku Roudnice nad Labem –
Děčín bylo vytipováno a připraveno 7 sčítacích lokalit, na
kterých bodu v ročních intervalech rotovat 3 kombinované
sčítače pěších a cyklistů. Partnerství, o.p.s. kromě dodávky
sčítačů zajišťuje také jejich pravidelný servis.

Monitoring cyklistů a pěších na Labské stezce v úseku Kuks – Hradec Králové
Objednatel:
Královéhradecký kraj
Realizace:
11/2012 – 12/2013
Budování Labské stezky pokročilo také v Královéhradeckém kraji. Na nově otevřeném úseku z Kuksu do Hradce
Králové v délce 26 km se Královéhradecký kraj rozhodl
sledovat provoz cyklistů a pěších. Za tímto účelem zde
společnost Partnerství, o.p.s. instalovala 3 sčítače pro
monitoring pěších a cyklistických uživatelů stezky
s rozlišením směru jejich pohybu. Současně pro kraj
vykonává pravidelný servis sčítačů a vyhodnocení dat.
Královéhradecký kraj tak bude mít komplexní přehled o
návštěvnosti nově realizovaných úseků stezky
s asfaltovým povrchem.
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Monitoring cyklistů a pěších na cyklostezkách v regionu NUTS2 Jihovýchod
Objednatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Realizace:
06/2012 – 10/2012
Za účelem ověření využívání vybraných cyklostezek
spolufinancovaných z Regionálního operačního programu
Jihovýchod byla zadána Regionální radou zakázka
společnosti Partnerství, o.p.s. Jejím obsahem byl
monitoring počtu uživatelů cyklostezek pomocí
automatických sčítačů na celkem 10 lokalitách
v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina, správa sčítačů,
provedení kalibračního sčítání a vyhodnocení získaných
údajů ve formě zprávy. Tento monitoring probíhal
v období červen – září 2012.

Monitoring návštěvnosti Krkonošského národního parku
Objednatel:
Správa Krakonošského národního parku (KRNAP)
Realizace:
09/2011 – 05/2014
V rámci přeshraničního projektu na využití GISu
v ochraně přírody dodala Partnerství, o.p.s. správě
KRNAPu systém monitoringu návštěvnosti parku,
zahrnující instalaci, správu systému a vyhodnocování
dat. Na lokalitách, které z větší části představují hlavní
přístupy do I. zóny parku, bylo instalováno celkem 27
automatických sčítačů, které budou v následujících
letech sledovat počty pěších, příp. cyklistů a
automobilů. Nenápadné sčítače tak monitorují např.
počty turistů na přístupových cestách ke Sněžce nebo
počty cyklistů a automobilů v okolí Labské boudy
Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Bečva
Objednatel:
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
Realizace:
06/2011
Sdružení obcí Valašsko-Horní Vsacko dlouhodobě
investuje do vybudování bezpečné cyklostezky podél řeky
Bečvy, která má sloužit turistům i místním pro dopravu.
Díky jeho úsilí se za několik let stal z Cyklostezky Bečva
jeden z nejlepších cykloturistických produktů v ČR a jako
takový se nemůže obejít bez pravidelného monitoringu
počtu uživatelů stezek. Za tímto účelem zakoupilo
Valašsko-Horní Vsacko dva sčítače, které sledují intenzity
využívání stezky ve Velkých Karlovicích a u Vsetína.
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Monitoring návštěvnosti cyklostezky podél Baťova kanálu
Objednatel:
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
Realizace:
06/2010
Baťův kanál, který představuje jeden z nejoblíbenějších
turistických cílů Východní Moravy, nabídl od roku 2010
další lákadlo. Tím je nově dokončená cyklostezka po jeho
březích v celkové délce 80 km z Kroměříže až do
Hodonína. Dle statistik se v roce 2009 po Baťově kanálu na
lodích svezlo na 70 tisíc turistů. Kolik cyklistů, in-line
bruslařů a pěších využilo novou cyklostezku? I na tuto
otázku zná Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu
odpověď, neboť za tím účelem od Partnerství, o.p.s.
zakoupilo automatické sčítací zařízení.
Monitoring návštěvnosti Národního parku Podyjí
Objednatel:
Česká republika – Správa Národního parku Podyjí
Realizace:
12/2009
Správa NP Podyjí zakoupila 15 sčítačů pěších a cyklistů pro
monitoring turistů na území parku. Po vzájemné
konzultaci byly vybrány příhodné lokality a provedena
instalace zařízení. Mezi nejatraktivnější místa sčítání patří
Hardegská lávka, kde je monitorován přeshraniční pohyb
turistů, dále přístupová cesta na Šobes, nejvyhlášenější
vinici Znojemska, a také cesty v okolí Sealsfieldova
kamene. Na jedné z lokalit byl instalován i GSM modem
automaticky přenášející data do počítačů oprávněných
uživatelů.

Monitoring návštěvnosti cyklostezek Jihomoravského kraje
Objednatel:
Jihomoravský kraj
Realizace:
09/2009 – 10/2011
Jihomoravský kraj se v rámci svého přeshraničního
projektu rozhodl využít automatických sčítačů pro
sledování počtu uživatelů významných cyklostezek. Pro
první rok monitoringu byly vybrány dvě lokality na
páteřních stezkách s převažujícím turistickým využitím –
Cyklostezka Brno – Vídeň, Jantarová stezka – a současně
cyklostezka s převážně dopravní funkcí v Hodoníně.
V následujících letech budou sčítače přemisťovány do
jiných lokalit a po tříletém cyklu se vrátí na původní místa,
aby bylo možné vyhodnotit přínos propagačních aktivit
kraje a investičních akcí jednotlivých obcí a mikroregionů
směrem k vyšší návštěvnosti turisty.
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Komplexní monitoring návštěvnosti Národního parku České Švýcarsko
Objednatel:
Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko
Realizace:
07/2008 – 12/2010
Významnou zakázku na uskutečnění monitoringu
návštěvnosti získala Partnerství, o.p.s. v Národním parku
České Švýcarsko. Na území parku bylo instalováno celkem
15 sčítačů, a to na nejfrekventovanějších turistických
stezkách, přeshraničních přechodech a v prvních zónách
parku. Změřená data jsou v měsíční periodě předávána
Správě Národního parku České Švýcarsko, která na jejich
základě plánuje opatření k ochraně přírody.
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3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře – lokalita NEBANICE
3.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky
Zpracovatel:

Partnerství, obecně prospěšná společnost
Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno
Kontakt: Ing. Radek Patrný, tel. 774 676 139,
e-mail: radek.patrny@nap.cz

Spolupráce:

Krajský úřad Karlovarského kraje
Adresa: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Kontakt: Ing. Milan Zukal, tel. 736 650 229,
e-mail: milan.zukal@kr-karlovarsky.cz

Období:

26. 7. 2013 – 25. 8. 2013 (24 hodin denně,
sčítače byly instalovány resp. deinstalovány o
den dříve resp. o den později)

Lokalita:

Pro krátkodobý monitoring návštěvnosti stezky
byla vybrána lokalita Nebanice, kde Cyklostezka
Ohře vede přes nově vybudovaný mostek přes
potok Sázek. Sčítač byl umístěn na konstrukci
zábradlí mostku na stezku se sloučeným
provozem cyklistů a pěších.

Údolní 33 | 602 00 Brno | Czech Republic |
Ing. Radek Patrný | mobil (+420) 774 676 139 |
www.partnerstvi-ops.cz |

Technologie:

K monitoringu návštěvnosti byl využit
automatický sčítač Eco-Counter, EcoCombo s pyroelektrickým senzorem.
Jedná se o kompaktní monitorovací
zařízení pro sčítání všech uživatelů stezek
(chodců, cyklistů, in-line bruslařů atd. bez
jejich rozlišení). Sčítání je založeno na
rozdílnosti teplot lidského těla a okolního
prostředí. Je nezávislý na externím zdroji
energie, obsahuje baterii s garantovanou životností 10 let, paměťovou kartu, tepelný
senzor a volitelně také GSM modem pro přenos dat přímo do počítače. Data jsou do
paměti ukládána v hodinových intervalech. Flexibilní upevňovací systém umožňuje
instalaci na libovolný sloup.

3.2 Expertní stanovení korekčního koeficientu
Při instalaci sčítače v lokalitě Nebanice jsme provedli manuální kalibrační sčítání, abychom mohli
maximálně eliminovat vícečetné započítání uživatelů pohybujících se v lokalitě. Srovnáním dat
získaných z kalibračního sčítání a dat naměřených sčítačem jsme zjistili, že sčítačem naměřená data
odpovídají reálnému stavu a není tedy třeba je dále upravovat. Dále proto pracujeme s původními daty
ze sčítání.

3.3 Vyhodnocení celkové návštěvnosti stezky
Ve sledovaném období bylo zaznamenáno celkem 8 825 uživatelů stezky, přičemž 66% z tohoto počtu
připadá na pracovní dny (21 dní) a 34% na dny víkendu (10 dní).
Tab. 1: Vyhodnocení celkové návštěvnosti lokality ve sledovaném období
Ukazatel počtu uživatelů stezky

Lokalita Svatošské skály

celkem všechny dny

8 825

celkem pracovní dny

5 819

celkem nepracovní dny

3 006

3.4 Vyhodnocení denní návštěvnosti stezky
Návštěvnost byla ve sledovaném období ovlivňována zejména dvěma faktory, a to rozdělením dnů na
pracovní a nepracovní a povětrnostními vlivy. Denní průměr počtu uživatelů činí 285, v pracovní dny
mírně klesá na 277 a naopak o víkendech roste na 301. Rozdíl mezi návštěvností v pracovní a
nepracovní dny je tedy poměrně malý, přičemž návštěvnost o víkendech je cca o 10% vyšší než
v pracovních dnech. Denního maxima 564 uživatelů bylo dosaženo v neděli 18. srpna, následuje
sobota 3. srpna s 493 uživateli a úterý 30. července s 491 návštěvníkem. Dnem s nejnižší návštěvností
byl naopak čtvrtek 22. 8. s hodnotou 27 návštěvníků. Pozvolna klesající maximální denní teplota měla
ve sledovaném období jen minimální vliv na návštěvnost lokality, z grafu č. 2 lze vysledovat také
minimální vliv srážek na hodnoty návštěvnosti. To lze vysvětlit jednak celkem vyrovnaným
prázdninovým provozem a jednak skutečností, že se ve sledovaném období v lokalitě nevyskytovali
vydatnější srážky.
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Tab. 2: Vyhodnocení denní návštěvnosti lokality ve sledovaném období
Ukazatel počtu uživatelů stezky

Lokalita Nebanice

denní maximum

neděle 18. srpna 2013 (564)

denní minimum

čtvrtek 22. srpna 2013 (27)

denní průměr všechny dny

285

denní průměr pracovní dny

277

denní průměr nepracovní dny

301

Rozložení návštěvnosti mezi jednotlivými dny v týdnu je ve sledovaném období poměrně vyrovnané.
Prvenství dosahuje neděle s více než 17% podílem na celkové návštěvnosti, následuje sobota
s necelými 17% a čtvrtek s 15,4%. Nejnižší pohyb byl v lokalitě v pondělí, kdy dosahoval pouze 9,8%.
Profil návštěvnosti v rámci týdne ukazuje na mírnou převahu užívání stezky během víkendů, přičemž
soboty a neděle dosáhly téměř 34% návštěvnost.
Graf 1: Rozložení návštěvnosti lokality Nebanice (dny v týdnu, %)
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Graf 2: Rozložení návštěvnosti lokality Nebanice v období 26. 7. – 25. 8. 2013 (po dnech)
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3.5 Vyhodnocení hodinové návštěvnosti stezky
Vzhledem k tomu, že data jsou do paměti sčítače ukládána po hodinách, je možné vyhodnotit
hodinovou návštěvnost stezky. Ta dosáhla svého maxima 182 uživatelů v sobotu 17. 8. v čase mezi 11.
a 12. hodinou, následuje neděle 18. 8. s návštěvností 138 uživatelů mezi 11. a 12. Hodinou. Průměrná
hodinová návštěvnost při započítání všech hodin ve sledovaných dnech činí 12 osob, stejně jako
v pracovních dnech, jen o víkendech mírně vzrostl na 13 uživatelů. Při započítání pouze denního
intervalu 5 až 22 h, v rámci něhož je započítáno více než 98% všech uživatelů, se průměrná hodinová
návštěvnost zvyšuje na 16, resp. 16 v pracovní a 17 v nepracovní dny. Naopak nevýznamná je noční
doba od 22. h do 5. h ranní, kdy stezku téměř nikdo nevyužívá.
Tab. 3: Vyhodnocení hodinové návštěvnosti lokality ve sledovaném období
Ukazatel počtu uživatelů stezky

Lokalita Nebanice
182 (17. 8., 11-12h)

hodinové maximum
hodinový průměr všechny dny

12

hodinový průměr pracovní dny

12

hodinový průměr nepracovní dny

13

hodinový průměr všechny dny 5-22h

16

hodinový průměr pracovní dny 5-22h

16

hodinový průměr nepracovní dny 5-22h

17

Graf 3: Rozložení návštěvnosti lokality mezi jednotlivými hodinami za sledované období (osoby,%)
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Zajímavé je srovnání rozložení návštěvnosti v rámci pracovních a nepracovních dní. V případě
pracovních dní začíná využívání stezky již kolem 6. hodiny ranní, což bezpochyby souvisí s dopravou do
zaměstnání. Poté následuje „malý“ (dopolední) vrchol návštěvnosti mezi 11 a 12 h a po obědové pauze
návštěvnost zaznamenává „velký“ (odpolední) vrchol mezi 16. a 17. hodinou a pohyb na stezce ustává
po 22. hodině. Při rekreačním využívání v nepracovní den je graf podobný s tím rozdílem, že pohyb na
stezce začíná až kolem 7. hodiny a výraznou špičkou je období mezi 11. a 12. hodinou, během kterého
hodnota dosahuje téměř 19% podíl návštěvnosti. Poté již je pohyb během odpoledne poměrně
vyrovnaný až do 20. hodiny večerní.
Graf 4: Rozložení návštěvnosti mezi jednotlivými hodinami v pracovních dnech (osoby, %)

Graf 5: Rozložení návštěvnosti mezi jednotlivými hodinami o víkendech (osoby, %)
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3.6 Vyhodnocení struktury uživatelů stezky
Vzhledem ke skutečnosti, že k monitoringu nebylo použito zařízení, které sleduje odděleně jednotlivé
typy uživatelů a vzhledem k charakteru zvolené lokality (most s limitující šířkou), není možné detailně
vyhodnotit strukturu uživatelů stezky dle typu (cyklisty, pěší, in-line bruslaře, atd.), demografických
charakteristik (věku, pohlaví, vzdělání, místa bydliště atd.) či účelu využívání stezky (rekreace, sport
nebo doprava, délka výletu, výchozí a cílové místo atd.).
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4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře – SVATOŠSKÉ SKÁLY
4.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky
Zpracovatel:

Partnerství, obecně prospěšná společnost
Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno
Kontakt: Ing. Radek Patrný, tel. 774 676 139,
e-mail: radek.patrny@nap.cz

Spolupráce:

Krajský úřad Karlovarského kraje
Adresa: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Kontakt: Ing. Milan Zukal, tel. 736 650 229,
e-mail: milan.zukal@kr-karlovarsky.cz

Období:

26. 7. 2013 – 25. 8. 2013 (24 hodin denně,
sčítače byly instalovány resp. deinstalovány o
den dříve resp. o den později)

Lokalita:

Pro krátkodobý monitoring návštěvnosti stezky
byla vybrána lokalita Svatošské skály. Sčítač byl
umístěn na lanový most přes řeku Ohři na stezku
se sloučeným provozem cyklistů a pěších.
V místě instalace je vzhledem ke konstrukci
mostu umožněn jen pěší provoz, cyklisté kola
vedou. Lávka slouží i jako vyhlídkový bod na
Svatošské skály a na řeku Ohři.
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Technologie:

K monitoringu návštěvnosti byl využit
automatický sčítač Eco-Counter, EcoTwin s pyroelektrickým senzorem. Jedná
se o kompaktní monitorovací zařízení pro
sčítání všech uživatelů stezek (chodců,
cyklistů, in-line bruslařů atd. bez jejich
rozlišení). Sčítání je založeno na
rozdílnosti teplot lidského těla a okolního
prostředí. Je nezávislý na externím zdroji
energie, obsahuje baterii s garantovanou životností 10 let, paměťovou kartu, tepelný
senzor a volitelně také GSM modem pro přenos dat přímo do počítače. Data jsou do
paměti ukládána v hodinových intervalech. Flexibilní upevňovací systém umožňuje
instalaci na libovolný sloup.

4.2 Expertní stanovení korekčního koeficientu
Při instalaci sčítače v lokalitě Svatošské skály jsme provedli manuální kalibrační sčítání, abychom mohli
maximálně eliminovat vícečetné započítání uživatelů pohybujících se v lokalitě (návrat na most na
vyhlídku, pohyb dětí, jejichž rodiče setrvali delší čas v restauraci Jan Svatoš, pozorování řeky Ohře,
focení apod.). Srovnáním dat získaných z kalibračního sčítání a dat naměřených sčítačem jsme
expertně určili korekční koeficient ve výši 16%. O tuto hodnotu byla snížena všechna data získaná
v lokalitě sčítačem a tím jsme se více přiblížili k reálnému pohybu uživatelů na Cyklostezce Ohře. Dále
již pracujeme pouze s těmito upravenými daty, které lépe reflektují reálný stav v lokalitě.

4.3 Vyhodnocení celkové návštěvnosti stezky
Ve sledovaném období bylo zaznamenáno celkem 25 530 uživatelů stezky, přičemž 57% z tohoto počtu
připadá na pracovní dny (21 dní) a 43% na dny víkendu (10 dní).
Tab. 4: Vyhodnocení celkové návštěvnosti lokality ve sledovaném období
Ukazatel počtu uživatelů stezky

Lokalita Svatošské skály

celkem všechny dny

25 530

celkem pracovní dny

14 647

celkem nepracovní dny

10 883

4.4 Vyhodnocení denní návštěvnosti stezky
Návštěvnost byla ve sledovaném období ovlivňována zejména dvěma faktory, a to rozdělením dnů na
pracovní a nepracovní a povětrnostními vlivy. Denní průměr počtu uživatelů činí 824, v pracovní dny
mírně klesá na 697 a naopak o víkendech roste na 1088. Rozdíl mezi návštěvností v pracovní a
nepracovní dny je tedy poměrně značný, přičemž návštěvnost o víkendech je výrazně vyšší (více než
1,5 krát) než využívanost stezky během pracovního týdne. Denního maxima 1734 uživatelů bylo
dosaženo v sobotu 17. srpna, následuje neděle 18. srpna s 1 461 uživatelem a neděle 11. srpna 2013
s 1 315 návštěvníky. Dnem s nejnižší návštěvností bylo naopak pondělí 19. 8. s hodnotou 108
návštěvníků. Pozvolna klesající maximální denní teplota měla ve sledovaném období jen minimální vliv
na návštěvnost lokality, z grafu 7 lze vysledovat mírný vliv srážek na hodnoty návštěvnosti. Jejich ne
příliš patrný vliv lze přisuzovat relativní blízkosti zázemí, ať již v přilehlé restauraci či v Karlových Varech
a okolí.
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Tab. 5: Vyhodnocení denní návštěvnosti lokality ve sledovaném období
Ukazatel počtu uživatelů stezky

Lokalita Svatošské skály

denní maximum

sobota 17. Srpna 2013 (1734)

denní minimum

pondělí 19. Srpna 2013 (108)

denní průměr všechny dny

824

denní průměr pracovní dny

697

denní průměr nepracovní dny

1 088

Rozložení návštěvnosti mezi jednotlivými dny v týdnu je ve sledovaném období nestejnoměrné.
Prvenství dosahuje sobota s více než 24% podílem na celkové návštěvnosti, následuje neděle se 17,8%,
středa, čtvrtek a pátek s přibližně 13%, úterý s 10,2% a v závěru pondělí s pouhými 7,4%. Profil
návštěvnosti v rámci týdne jasně ukazuje na výraznou převahu užívání stezky během víkendů, přičemž
soboty a neděle dosáhly téměř 43% návštěvnost.
Graf 6: Rozložení návštěvnosti lokality Svatošské skály (dny v týdnu, %)
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Graf 7: Rozložení návštěvnosti lokality Svatošské skály v období 26. 7. – 25. 8. 2013 (po dnech)
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4.5 Vyhodnocení hodinové návštěvnosti stezky
Vzhledem k tomu, že data jsou do paměti sčítače ukládána po hodinách, je možné vyhodnotit
hodinovou návštěvnost stezky. Ta dosáhla maxima 241 uživatelů v neděli 18. 8. v čase mezi 13. a 14.
hodinou, následuje sobota 17. 8. s návštěvností 234 uživatelů, která nastala mezi 16. a 17. Hodinou.
Průměrná hodinová návštěvnost při započítání všech hodin ve sledovaných dnech činí 34 osob,
v pracovních dnech 29 a o víkendech 45 uživatelů. Při započítání pouze denního intervalu 5 až 22 h,
v rámci něhož je započítáno více než 99% všech uživatelů, se průměrná hodinová návštěvnost zvyšuje
na 48, resp. 41 v pracovní a 64 v nepracovní dny. Naopak nevýznamná je noční doba od 22. h do 5. h
ranní, kdy stezku téměř nikdo nevyužívá.
Tab. 6: Vyhodnocení hodinové návštěvnosti lokality ve sledovaném období
Ukazatel počtu uživatelů stezky

Lokalita Svatošské skály
241 (18. 8., 13-14h)

hodinové maximum
hodinový průměr všechny dny

34

hodinový průměr pracovní dny

29

hodinový průměr nepracovní dny

45

hodinový průměr všechny dny 5-22h

48

hodinový průměr pracovní dny 5-22h

41

hodinový průměr nepracovní dny 5-22h

64

Graf 8: Rozložení návštěvnosti lokality mezi jednotlivými hodinami za sledované období (osoby, %)
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Na poměrně malé rozdíly poukazuje srovnání rozložení návštěvnosti v rámci pracovních a
nepracovních dní. V případě pracovních dní je největší využití stezky v lokalitě mezi 15. a 16. hodinou
s tím, že využití mezi 11. a 19. hodinou je téměř vyrovnané. O víkendech je špička mezi 13. a 15.
hodinou, poté následuje nižší využití do 16. hodiny, mírný nárůst po ní a pak již plynulý pokles až do 22.
hodiny.
Graf 9: Rozložení návštěvnosti mezi jednotlivými hodinami v pracovních dnech (osoby, %)

Graf 10: Rozložení návštěvnosti mezi jednotlivými hodinami o víkendech (osoby, %)

Údolní 33 | 602 00 Brno | Czech Republic
Ing. Radek Patrný | mobil (+420) 774 676 139
www.partnerstvi-ops.cz |

24

4.6 Vyhodnocení struktury uživatelů stezky
Vzhledem ke skutečnosti, že k monitoringu nebylo použito zařízení, které sleduje odděleně jednotlivé
typy uživatelů a vzhledem k charakteru zvolené lokality (most s limitující šířkou), není možné detailně
vyhodnotit strukturu uživatelů stezky dle typu (cyklisty, pěší, in-line bruslaře, atd.), demografických
charakteristik (věku, pohlaví, vzdělání, místa bydliště atd.) či účelu využívání stezky (rekreace, sport
nebo doprava, délka výletu, výchozí a cílové místo atd.).
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5 Porovnání návštěvnosti monitorovaných lokalit
Graf 11: Rozložení návštěvnosti monitorovaných lokalit v období 26. 7. – 25. 8. 2013 (po dnech)

Graf č. 11 poukazuje na výrazně vyšší návštěvnost Cyklostezky Ohře ve Svatošských skalách. Ta cca trojnásobně převyšuje lokalitu Nebanice. Svatošské skály
jsou jedním z hlavních výletních cílů obyvatel Karlových Varů a okolí. Nebanice jsou více reprezentativním vzorkem využití Cyklostezky Ohře, vyšší procento
návštěvnosti zde tvoří dálkoví cyklisté a cesty za prací a zpět.
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6 Závěr
Sčítání nemotorové dopravy představuje šetrný a nenápadný, moderní a přitom spolehlivý způsob,
kterým lze zjistit návštěvnost jednotlivých lokalit i celých oblastí. Data z monitoringu slouží jak pro
plánování kapacit cyklistických a pěších komunikací ve městech i mimo urbanizovaná území, tak pro
sledování pohybu turistů v přírodě a chráněných oblastech. Cyklostezka Ohře je jednou
z nejvýznamnějších stezek v ČR, po její části je trasovaná také mezinárodní dálková cyklotrasa EuroVelo
4 (Central Europe Route), a tak je předpoklad, že provoz na ní bude ještě více stoupat. Karlovarský kraj
proto dlouhodobě investuje do jejího rozvoje na svém území a díky tomu je zde již téměř hotova. Také
na území Ústeckého kraje je Cyklostezka Ohře vnímána jako jedna z páteřních stezek a má tedy
značnou prioritu mimo jiné i proto, že je jedním z hlavních produktů navazujících na mezinárodní
Labskou stezku.
Realizovaný monitoring provozu poskytl indikativní údaje o využívání stezky. Stezka byla monitorována
po dobu jednoho měsíce v období 26. 7. – 25. 8. 2013 na dvou lokalitách. První z nich je lokalita
Nebanice, kde byl sčítač osazen na mostek přes potok Sázek. Provedené kalibračního sčítání v lokalitě
ukázalo, že zaznamenaná data odpovídají pohybu uživatelů v lokalitě a není třeba je dále upravovat.
Celkem stezku v lokalitě Nebanice za sledované období využilo 8 825 uživatelů. Druhým místem
monitoringu je atraktivní přírodní lokalita Svatošských skal. Celková data zkresluje volba umístění
sčítače, který v dotčené době zaznamenával i vícečetný pohyb jednotlivých uživatelů v lokalitě.
Zaznamenaná data byla proto upravena korekčním koeficientem, získaným při srovnání dat ze sčítače a
z provedeného kalibračního sčítání v lokalitě tak, aby více odpovídala reálnému provozu v místě.
Vzhledem k charakteru lokality, blízkosti turistického a výletního zázemí v přilehlé restauraci Jan Svatoš
a samotných Karlových Varů provoz značně vysoký. Za monitorované období bylo ve Svatošských
skalách zaznamenáno 25 530 uživatelů.
Jak již bylo zmíněno, realizovaný monitoring poskytl základní přehled o využívání stezky ve vybraných
lokalitách. Pro důkladnější zmapování provozu na stezce, získání delší datové řady, určení trendů
vývoje návštěvnosti a identifikaci jednotlivých typů uživatelů stezky (poměr cyklistů, pěších, in-line
bruslařů, atd.), demografických charakteristik (věku, pohlaví, vzdělání, místa bydliště atd.) či účelu
využívání stezky (rekreace, sport nebo doprava, délka výletu, výchozí a cílové místo atd.) by bylo třeba
dlouhodobějšího monitoringu stezky v kombinaci s dotazníkovým šetřením. Tento postup již vede i
k žádoucímu určení ekonomického potenciálu stezky. Doporučujeme proto realizovat v následujících
letech další fázi monitoringu. V té by mělo být vytipováno více sčítacích lokalit a na nich provedeno
déle trvající sčítání s využitím zařízení, které dokáže identifikovat a rozlišit jednotlivé typy uživatelů.
Velmi zajímavá data by poskytl také monitoring provozu na stezce přímo na území města Karlovy Vary.
V případě realizace navrženého postupu nabízí Partnerství, o.p.s. opět investorovi své služby
ověřeného a kvalitního dodavatele.
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