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TISKOVÁ ZPRÁVA NADACE PARTNERSTVÍ 

Vychází Oficiální česko-německý cykloprůvodce LABSKÁ STEZKA 2016  

 

Praha (18. února 2016) – Labská stezka patří bezesporu k nejkrásnějším a nejoblíbenějším říčním 

stezkám v Evropě.  V ČR vede z Krkonoš přes krajské metropole Hradec Králové a Pardubice, 

středočeským Polabím do královských měst Mělníka a Litoměřic a dále kulisami Českého Středohoří 

a pod hradem Střekov do Ústí nad Labem a kolem Labských pískovců až do sousedního Saského 

Švýcarska. Díky dlouholeté spolupráci na marketingu této stezky se daří úspěšně propagovat 

Labskou stezku jak v ČR, tak i Německu a na dalších trzích cykloturistiky. Klíčovými partnery přitom 

jsou všechny čtyři dotčené kraje ČR a turisticky významná města na Labi, agentura CzechTourism a 

německá koordinační centra Labské stezky.   

 

Slavnostní křest nového Oficiálního cykloprůvodce LABSKÁ STEZKA 2016 proběhne na stánku 

Ústeckého kraje v rámci veletrhu Holiday World Praha ve čtvrtek 18. 2. 2016. za účasti partnerů společného 

marketingu stezky. Do přípravy česko-německého průvodce se zapojily a průvodce finančně podpořily 

Ústecký, Středočeský, Pardubický a Královéhradecký kraj, statutární města Hradec Králové, 

Pardubice, Ústí nad Labem, Děčín a dále Roudnice n. L., Mělník, Dvůr Králové n. L. a Vrchlabí.  

 

Cykloprůvodce vychází v nákladu 260.000 ks v české a německé jazykové mutaci a nabízí tipy na hlavní 

atrakce, služby pro cyklisty, přívozy či turistická informační centra podél stezky. Návštěvníky stezky tak 

provede podél celé 1270 km dlouhé trasy od pramene Labe až po Severní moře. „Na 104 stranách průvodce 

naleznou cykloturisté kontakty na 580 certifikovaných ubytovacích zařízení po celé délce Labské stezky v 

různých cenových kategoriích, od kempů až po čtyřhvězdičkové hotely, od ubytování v soukromí na venkově 

až po hotely ve velkoměstech, všechny certifikované dle kritérií Cyklisté vítáni či německé Bett und Bike,“ 

říká koordinátor stezky pro ČR Daniel Mourek z Nadace Partnerství.  

 

Labská stezka je nejoblíbenější dálkovou cyklotrasou v Německu a je součástí evropské sítě dálkových 

cyklotras EuroVelo. Také česká část stezky se již díky společnému marketingu těší zvýšenému zájmu 

cykloturistů. „V Ústeckém kraji, jen v úseku mezi Děčínem a Ústím nad Labem, který je nejfrekventovanější, 

zaznamenaly sčítače až 150 tisíc cyklistů nebo pěších za loňský rok.,“ poznamenal k využití Labské stezky 

radní pro regionální rozvoj, zahraniční vztahy a cestovní ruch Jan Szántó a dodává: „Právě pro jejich pohodlí 

umístí Ústecký kraj v roce 2016 na Labskou stezku několik mobilních buněk, které budou sloužit jako 

hygienické zázemí. Buňky poskytne darem společnost ČEZ a.s, která část svých zisků vrací do projektů na 

podporu kvality života obyvatel, ať už jsou to dětská hřiště nebo v našem případě tolik potřebná mobilní 

hygienická zařízení.“ 

 

Kromě nového průvodce čekají na cykloturisty v letošní sezóně i nové úseky a značení Labské stezky 

jednotným, česko-německým logem. K návštěvě zvou i nově zpřístupněné objekty hradů a zámků se 

zahradami jako je barokní areál Kuks v Královéhradeckém kraji, zámecký areál ve Veltrusech ve 

Středočeském kraji či nově zrekonstruovaná část proslulého hřebčína v Kladrubech nad Labem v 

Pardubickém kraji. V Ústeckém kraji si pak můžete např. vyzkoušet vylézt po zajištěné via ferrata na 

Pastýřskou stěnu v Děčíně. Labskou stezku v ČR koordinuje Nadace Partnerství a spolupracuje tak se 

třemi koordinačními místy Labské stezky v Německu. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA NADACE PARTNERSTVÍ 

Více informací na www.labska-stezka.cz 

 

Kontakt v ČR:  

 

Ing. Daniel Mourek, koordinátor Labské stezky a evropské sítě dálkových cyklotras EuroVelo v ČR, 

viceprezident Evropské cyklistické federace, tel.: 274 816 727, e-mail: daniel.mourek@nap.cz  

 

Průvodce po Labské stezce k nahlédnutí v elektronické formě: zde 

 

Faktické informace k Labské stezce 

 

 celková délka Labské stezky – 1270 km (z toho cca 1/3 v ČR a 2/3 v Německu) 

 4 koordinační centra (3 v Německu a 1 v ČR – Nadace Partnerství) s podporou krajů, měst na Labi 

a podnikatelů (Cyklisté vítání a touroperátoři, dopravní společnosti z ČR i Německa) 

 společné aktivity 2014 – vydání oficiálního průvodce podél Labské stezky ve 4 jazycích s nákladem 

305.000 ks, česko-německá výměna zkušeností, propojení českých a německých webových stránek 

a příprava mobilní webové aplikace 

 

Česká část Labské stezky 

 

 celková délka v ČR: Labská stezka 370 km (značena jako CT 2 Vrchlabí – Dolní Žleb), odbočka na 

Prahu po Vltavské cyklistické cestě Praha-Mělník cca 60 km, vzdálenost Praha – Drážďany 212 km  

 Labská stezka prochází 4 kraji ČR: Ústecký, Středočeský, Pardubický a Královéhradecký a leží na 

ni 3 krajská města: Ústí n/L, Pardubice a Hradec Králové 

 Partneři projektu v Česku: z hlediska managementu a marketingu je Labská stezka koordinována 

jednotným koordinačním centrem – Nadací Partnerství - ve spolupráci s dotčenými kraji a jejich 

destinačními organizacemi, důležitými městy na Labi, neziskovými organizacemi a soukromými 

partnery zapojenými do certifikace Cyklisté vítáni a touroperátory a dopravci. 

 Hlavní atrakce: NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, zámek a růžová zahrada v Děčíně, 

Mariánský most v Ústí n/L, brána do Čech (Porta Bohemica), vinice a vinařství v okolí Žernosek, 

historické centrum Litoměřic a gotický hrad s expozicí českého vinařství, památník Terezín, zámek 

Roudnice n/L, soutok Labe-Vltavy u Mělníka, zámek a vinice Mělník, poutní místo Brandýs n/L-Stará 

Boleslav, historické hradby Nymburk, Hrabalova stezka, lázně Poděbrady, Kolín – synagoga, 

národní hřebčín Kladruby, hrad Kunětická hora u Pardubic, zámecký kostel ve Smiřicích, pevnost 

Josefov u Jaroměře, barokní areál Kuks, ZOO Dvůr Králové, vodní nádrž s přehradou Les 

Království, historické domy Hostinné a Vrchlabí, Krkonošské muzeum Vrchlabí, letovisko Špindlerův 

Mlýn, Labská bouda a pramen Labe v Krkonošském NP 

 Potenciál: Podle německého průzkumu cykloturistů Radreiseanalyse patří česká část Labské stezky 

k nejzajímavějším potenciálním zahraničním cílům německých cykloturistů hned za stezkami 

v Rakousku. Intenzity pohybu cyklistů sledované automatickými sčítači se v hlavní sezoně pohybují 

v okolí měst až do 1500 cyklistů denně. 

http://www.labska-stezka.cz/
mailto:daniel.mourek@nap.cz
http://labska-stezka.cz/Pruvodci-a-mapy/Oficialni-pruvodce-Labskou-stezkou.aspx
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 Současný stav stezky v ČR: Nejvíce hotových, bezpečných úseků má vybudovaný Ústecký kraj, na 

jaře 2014 se otevřel 25kilometrový úsek Děčín – Ústí nad Labem. Rovněž ve Středočeském kraji již 

k hotovým, souvislým úsekům Nymburk – Libice nad Cidlinou (17,3 km – pravý břeh) a Nymburk – 

Poděbrady (10 km – levý břeh) zprovoznily obce důležitý úsek Labské stezky z hranice kraje přes 

Mělník do Zelčína, dále Kostelec n/L – Brandýs n/L, letos byla např. zprovozněna lávka pro pěší a 

cyklisty v Čelákovicích. V Pardubickém kraji je nejdelším souvislým, vybudovaným úsekem Labské 

stezky úsek Pardubice – Kunětická hora, v přípravě je realizace stezky až do Hradce Králové. 

V Královéhradeckém kraji byl realizován důležitý úsek Hradec Králové – Smiřice – Jaroměř – Kuks 

a dílčí úseky u Hostinného. V odbočce na Prahu z Mělníka realizoval Středočeský kraj úsek hranice 

Prahy – Klecany. Hlavní město Praha má vybudováno páteřní trasu po pravém břehu Vltavy z centra 

do Tróji, značenou jako cyklotrasu A2. 

 Značení: Na českém území je trasa značena podél Labe jako CT 2 a podél Vltavy jako CT 7 

v některých úsecích i logem Labské stezky a logy dálkových evropských cyklotras EuroVelo 4 a 7 

(logo ke stažení na labska-stezka.cz/About-us/Logo.aspx)  

 

Německá část 

 

 Celková délka Labské stezky v Německu – 860 km, 80% trasy vede po oddělených, asfaltových či 

mlatových stezkách 

 Labská stezka prochází 7 spolkovými zeměmi a 25 okresy 

 Již po osmé byla zvolena nejoblíbenější německou cyklostezkou 

 Značení: na německém území je trasa značena logem Elberadweg (od něj je odvozené česko-

německé logo používané v ČR) 

 Partneři projektu v Německu: z hlediska managementu a marketingu je Labská stezka rozdělena 

v Německu do 3 částí (severní, střední a jižní) s gestory – projektovými koordinátory (turistické 

svazy) se sídlem v Magdeburgu, Pirně a Hitzackeru, regionálními turistickými spolky dále městy 

a soukromými partnery. Nezastupitelnou roli při realizaci celého projektu v Německu mají obchodní 

a průmyslové komory, celoněmecký cykloklub ADFC a podnikatelské subjekty.  

 Hlavní atrakce: NP Saské Švýcarsko, Drážďany, hrad a vinice v Míšni, UNESCO, Lutherovo město 

Lutherstadt-Wittenberg, krajinný park Dessau-Wörlitz, světově známý architektonický komplex budov 

Bauhausu v Desavě, Střední Labe, součást chráněné biosferické rezervace UNESCO nazvané 

Vodní krajina Labe, Magdeburk s katedrálou, klášterem Milých sester a komplexem 

Hundertwasserových domů Zelená citadela, vodní křižovatka Magdeburk u Hohenwarthe, klášter 

Jerichow, hansovní město Tangermünde, bývalá císařská residencí Karla IV., ostrovní městečko 

Havelberg s katedrálou na soutoku Havoly a Labe, čapí obec Wahrenberg, venkovní výstava 

železné opony u Stresow, idylická městečka Bleckede, Boizenburg, Hitzacker a Dömitz, loďařské 

městečko Lauenburg s překrásnými hrázděnými domy, Hamburk, Národní park hamburský 

Wattenmeer, přístav Cuxhaven se starobylým maják Kugelbake, ústí Labe do Severního moře,  

 Německo – cykloturistická velmoc za branami ČR: v 2014 bylo dotázáno na 2.000 cyklistů ve 

středním úseku Labské stezky v Německu: 2/3 třetiny cykloturistů 50-69 let, 11,5% průměrný výdaj 

os./den 75 €. Nejčastější forma ubytováni v pensionech (42,5%) a v hotelech (26,1%), a více než 

polovina respondentů použila pro rezervaci oficiálního průvodce Labská stezka. 

http://labska-stezka.cz/About-us/Logo.aspx
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Přispívající partneři Marketingu Labské stezky v ČR  

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/o-nadaci
file:///D:/_prace/2010-11-24%20novy%20brand/pozvánka/www.nadacepartnerstvi.cz

