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Pešia turistika po úsekoch európskej pralesnej trasy sa zaväzuje k miestnej a globálnej ochrane 

prírody. Je potrebné podporovať aj medzikultúrnu výmenu v Európe, ako aj angažovanosť ľudí, ktorí 
sa podieľajú na ekologických projektoch na tejto trase. 

Európska pralesná cesta má byť vybavená bonusovým programom, tzv. získaním eko míľ. Turisti 
získavajú ekologické míle prostredníctvom: 

- osobne zdokumentovaných a centrálne zaznamenaných turistických aktivít, 

- cestovaním do a z túry verejnou dopravou a vlakom, 

- prenocovaním v udržateľnom ubytovaní, 

- účasťou na prehliadkach v chránených prírodných oblastiach, 

- návštevou výstav, účasťou na podujatiach a seminároch v oblasti environmentálneho vzdelávania, 

- zúčastnením sa na environmentálnych činnostiach na európskej trase (napr. zalesňovanie lesov), 

- účasťou na uvedených činnostiach v cudzom jazyku (ekologické míle), 

- pomoci pri budovaní informácií o trasách a prírodných úkazoch. 

Turisti dostanú osvedčenie o množstve preukázaných ekologických míľ, ako aj fotoknihu 

zodpovedajúcej trasy za absolvovanie určitého počtu kontrolných bodov, ktoré budú ešte 
definované. 

 

Trvalo udržateľné ubytovania pre turistov 

Vo viacerých krajinách, cez ktoré vedie pralesná trasa, poskytovatelia ubytovania používajú 
ekologické značky a ekologické osvedčenia na dokumentovanie svojej udržateľnosti a na ich 
uvádzanie na trh ako kvalitný prvok na vhodných internetových platformách. 

V Nemecku a v Rakúsku ponúka organizácia Biohotels pre členské spoločnosti spoločný marketing. 
Externý audítor kontroluje súlad s požiadavkami stanovenými organizáciou. Emisie CO-2 na jedno 

prenocovanie nesmú prekročiť 40 kg na hosťa a noc. Biohotels väčšinou disponujú vysokým 
štandardom pohodlia. 

V Nemecku môžu poskytovatelia ubytovania používať ekologické značky VIABONO a DEHOGA 

Umweltcheck Gold. Finančné náklady sú pre zúčastnené spoločnosti relatívne nízke, pretože 
neexistuje žiadny externý audit, kontrolujú sa iba predložené dokumenty. To zvyšuje povedomie 



o značke. CO-2 stopa na jedno prenocovanie musí byť o 30 percent nižšia ako v priemernej 
porovnávacej skupine poskytovateľov ubytovania. 

Rakúsko sa vydalo inou cestou. Ministerstvo životného prostredia distribuuje európsku 

environmentálnu značku EU Ecolabel pre hotely a na základe nej stanovuje ešte vyššie ekologické 
požiadavky s rakúskou environmentálnou značkou. S environmentálnou značkou je spojený externý 
audit. Keďže aj napriek štátnemu financovaniu doteraz využívalo túto certifikáciu iba niekoľko 
ubytovacích zariadení, bude potrebné, aby turisti na pralesnej trase v Rakúsku pomenovali ďalšie 
ubytovacie zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky a ciele trvalej udržateľnosti a ochrany podnebia. 

Na Slovensku, v Rumunsku a na Ukrajine organizácia Ostwind nepozná žiadne udržateľné 
certifikované ubytovanie pozdĺž európskej pralesnej trasy. Spoločnosť Cleantech Slovakia začala 
iniciatívu programu trvalo udržateľného cestovného ruchu na Slovensku. Podrobnejšie informácie tu 
stále chýbajú. 

 

Ďalšie požiadavky na ubytovanie turistov pozdĺž európskej pralesnej trasy 

Okrem CO-2 stopy a ekologickej ústretovosti poskytovateľov ubytovania má pre turistov zásadný 
význam aj verejná doprava a komunikácia v nemčine alebo angličtine. Je tiež potrebné, aby bolo 
ubytovanie pripravené ubytovať turistov len na jednu noc, a taktiež je žiaduce, aby bolo možné  
termín prenocovania zrušiť alebo zmeniť. 

Výhodami sú: 

- transport z a ku turistickej trase, 

- preprava batožiny do ďalšieho ubytovania, 

- internetová stránka a emailový kontakt na predbežné plánovanie turistických výletov, 

- možnosť objednania večere, a to aj v neskorých hodinách, 

- predaj miestnych turistických máp, 

- sprostredkovanie prehliadok so sprievodcom po prírodných a krajinných zaujímavostiach, 

- pomoc pri získavaní povolení pre pešiu turistiku v chránených oblastiach. 

 

Účelom webovej stránky www.wild-forest-trail.eu je poskytnúť informácie o ubytovaní a informovať 
o environmentálnych kvalitách a službách. 

Okrem pralesnej trasy by malo byť cieľom aj to, aby turistické portály ako napr. outdooractive.com, 

identifikovali udržateľné ubytovanie špeciálnym symbolom. Organizácia Ostwind by na to mohla 

odkazovať z webovej stránky www.wild-forest-trail.eu. 

Budúcim cieľom je rozvoj európskej rezervačnej platformy pre trvalo udržateľné ubytovanie. 

http://www.wild-forest-trail.eu/

