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TISKOVÁ ZPRÁVA NADACE PARTNERSTVÍ 

Cykloprůvodce Labská stezka 2019 nabízí 1.300 km atraktivního putování 

podél Labe, pokřtěn bude na veletrhu Holiday World 

Praha (21. února 2019) – Labská stezka je TOP evropskou dálkovou cyklotrasou a je jednoznačně 

jednou z nejkrásnějších a nejoblíbenějších říčních stezek v Evropě. Včetně odbočky do Prahy nabízí 

stezka téměř 1.300 kilometrů jedinečného spojení historie, architektury a přírody. Vede atraktivním 

prostředím koridoru řeky Labe od pramene v Krkonoších až k Severnímu moři u německého 

Cuxhavenu. Průvodce v novém designu a s přehlednějšími mapami představí nejen vlastní trasu, ale 

nabízí i široký výběr ubytovatelů a služeb pro cyklisty podél celé Labské stezky.  

Slavnostní křest aktualizovaného Oficiálního cykloprůvodce Labská stezka 2019 proběhne ve čtvrtek 21. 

února 2019 ve 14 hod. v expozici Ústeckého kraje - Brány do Čech v rámci veletrhu Holiday World Praha za 

účasti partnerů společného marketingu stezky z Česka i Německa. Následně bude průvodce po celý rok 

zdarma k dispozici na všech velkých veletrzích cyklistiky a cestovního ruchu po celé Evropě, v informačních 

centrech podél Labe a zařízeních s certifikací Cyklisté vítáni podél trasy. Objednat tištěnou verzi brožury je 

možné i přes oficiální web stezky www.labska-stezka.cz, kde je také k dispozici v elektronické podobě. 

Cykloprůvodce Labská stezka 2019 je opět součástí ediční řady agentury CzechTourism. 

Cykloprůvodce Labská stezka 2019 je napěchován aktuálními informacemi a po letech má zbrusu nový 

design s detailními i přehledovými mapami celé cyklotrasy. Tradičně vychází v nákladu 260.000 ks 

v české a německé jazykové mutaci a přináší tipy na hlavní atrakce a informace o servisech, přívozech, 

turistických infocentrech a dalších službách pro cyklisty podél celé stezky. S osvědčeným příručním formátem 

21 x 25 cm se vejde do každé cyklobrašny. „Na 104 stranách průvodce představujeme i na 521 certifikovaných 

ubytovacích zařízení pro cykloturisty s certifikací Cyklisté vítáni (v Německu „Bett und Bike“) od kempů či 

turistických ubytoven až po pohodlné ubytování v pensionech a hotelech. Tato zařízení nabízí mimo jiné 

možnost ubytování na jednu noc či bezpečnou úschovu kol,“ říká koordinátor stezky za ČR Daniel Mourek 

z Nadace Partnerství. 

Labskou stezku v ČR koordinuje Nadace Partnerství a na jejím rozvoji a propagaci spolupracuje tak již 12. 

rokem se třemi koordinačními místy Labské stezky v Německu a dalšími českými a německými partnery. Do 

tvorby společného produktu a přípravy průvodce se na české straně zapojili a průvodce finančně podpořili: 

agentura CzechTourism, Ústecký, Středočeský, Pardubický a Královéhradecký kraj, statutární města 

Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Děčín a Praha a další města jako Mělník, Kolín, Smiřice, 

Dvůr Králové n. L. či Vrchlabí.  

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

cyklotras EuroVelo. U nás i v Německu je součástí EuroVelo 7 – Sluneční trasy vedoucí z Nordkapu na Maltu. 

Také česká část stezky se již díky společnému marketingu těší zvýšenému zájmu cykloturistů. „Ústecký kraj 

je na svém území majoritním investorem výstavby Labské stezky. V letošním roce začne budovat poslední  

etapy výstavby: úseky Dobříň – Račice, Račice – Hněvice a Třeboutice – Nučnice a dovrší tak letitou investiční 

práci na tomto turistickém fenoménu,“ řekl k Labské stezce náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk 

Matouš a dodává: „Ať je Cykloprůvodce Labská stezka 2019 všem cyklistům skvělým pomocníkem a každý 

v něm najde přesně to, co potřebuje.“ 

http://www.labska-stezka.cz/
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Více informací na www.labska-stezka.cz 

 

Kontakt v ČR:  

Daniel Mourek, koordinátor Labské stezky v ČR, daniel.mourek@nap.cz, tel. 736 747 361  

 

Průvodce Labské stezce 2018 online ke stažení 

Ilustrační foto ke stažení zde. 

 

 

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 

 

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 k 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  

 

Evropské cyklotrasy EuroVelo jsou dálkové cyklotrasy, které prochází územím dané země, spojují Evropu 

od severu k jihu (lichá čísla) a od západu na východ (sudá čísla) a slouží především cykloturistice. Za 

koordinaci tras EuroVelo je na evropské úrovni zodpovědná Evropská cyklistická federace (European 

Cyclist´s Federation - ECF) a její partnerské organizace – národní koordinační centra v jednotlivých zemích 

(pro ČR Nadace Partnerství). EuroVelo cyklotrasy jsou vedeny po existujících či plánovaných dálkových 

trasách a musí splňovat národní standardy pro rozvoj dálkových tras. Českem prochází hned čtyři 

evropské cyklotrasy EuroVelo: EuroVelo 4 - Trasa střední Evropou: Roscoff – Kyjev (její součástí je i Labská 

stezka), EuroVelo 7: Sluneční trasa (její součástí je i Labská stezka): Nordkap – Malta, EuroVelo 9: Balt - 

Jadran: Gdaňsk – Pula a EuroVelo 13: Stezka železné opony: Grense Jakobselv - Rezovo www.eurovelo.cz 

a www.eurovelo.com. 
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