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Labe?Labe! 

Co vám budu nalhávat, Labe jsem jet opravdu nechtěl. Tak nějak jsem tušil, že nějaká taková 

cyklotrasa existuje a vlastně jsem po ní i kdysi kousek v Čechách jel a bylo to obrovské zklamání. Rychle 

se ukázalo, že nejde o souvislý hladký pruh asfaltu vhodný na silničku. Zavrhl jsem to, snažil se 

zapomenout a nerad si připomínal tu tragickou událost, jak jsem se kdesi u Mělníka ztratil v poli a 

uvažoval o pokračování dále vlakem. Ale co se nestalo. Můj vysněný výlet na kole do Švédska, respektive 

ze Švédska, se letos ukázal technicky neproveditelný a já na jaře rychle hledal náhradu - prohlížím si 

mapu Evropy, dívám se na Odru, ale ta vede hodně Polskem a navíc prý je to totální nuda. Ohlížím 

Dunaj, koukám po Alpách, ale nějak to není ono. Hele, Labe! Hmmm, tak co ta cyklotrasa 

v Německu?Tam to nemůže být taková trága. A opravdu není. Zjišťuju, že existují internetové stránky 

věnované celé téhle cyklostezce (http://www.labska-stezka.cz/), že existují průvodce, že si tam jde 

zaplatit i přepravu zavazadel a různé jiné nesmysly. Přemýšlím... Původní skepse se mění ve váhání a pak 

skoro i v nadšení. Nakonec objednávám průvodce a stanovuji termín na poslední červnový týden. Podle 

průvodce má Labská cyklostezka od pramene k moři 1270 km a pro nejzdatnější cyklisty se doporučuje 

rezervovat si na to minimálně 14 dní. Týden musí přece stačit. Oslovuji ještě jednoho výborného cyklistu, 

Petra. Z organizačních důvodů se rozhodujeme jet od moře k prameni. Průvodce také uvádí, že je to lepší 

směr kvůli větru, což se rozhodně nepotvrzuje. O tom níže. 

 

Den první, pátek: Jsme v cíli 

O půl sedmé nasedáme v Suchdole do vlaku a jedeme do Prahy. Zní to jednoduše, ale ČD nám 

hned připraví překvapení - vagon na kola není řazen. Máme si kola dát do prvního kupé. Taháme je po 

schodech a pak chodbičkou a dáváme je do kupéčka, ale zjišťujeme, že dvě kola a dva lidi se tu neusadí. 

Zkoušíme různé varianty uspořádání, až nakonec máme moje kolo vzhůru kolama na sedačce a Peťovo 

kolo opřené o něj. Máme si i kde natáhnout nohy, pivo taky máme, svačinu taky, takže všechno hraje. 

V Praze přestup na EC do Hamburgu, tady už problémy nejsou a ve vymraženém voze jedeme vstříc cíli. 

Jediné co nás vyvede z pohody je lahváč Gambrinus v jídelňáku za 100 Kč. V Hamburgu jsme na čas, 

přestupujeme na příměstský vlak, ještě jeden přestup a v 19 hodin jsme v Cuxhavenu, což je město ležící 

u ústí Labe do moře. Ujedeme jen pár km a jsme v cíli. Ano ano, tady to je. Tady končí Labe. Oba máme 

v hlavě stejnou myšlenku, jestli jsme neměli jet opačně. Vždyť pomyslné vyvrcholení cesty jsme dosáhli 

tak po třech kilometrech na kole. No nic, to už nezměníme. Otáčíme se a jedeme k prameni. Je to tady 

taková ta klasika jako u Baltu - pláže, moře (řeka), větrno, rovina, pole, louky. Samozřejmě tady je 

Severní moře. Vítr máme v zádech, slunce pomalu zapadá, jedeme. Všude jsou tady ovce, místy krávy, 

projíždíme po hladkém asfaltu mezi brankami jednotlivých ohrad. Jako je to fakt moc hezké. Baví nás to. 

Brzo začneme hledat místo na spaní a ve chvíli, kdy jsme vymysleli složitý plán cesty k takovému 

http://www.labska-stezka.cz/


opuštěnému místu, narážíme na skvělý přístřešek u cesty. Když se setmí, vidíme se na obzoru pohybovat 

jakýsi panelák, loď. Hustý! V Německu asi 38 km, celkem dnes 50. 

 

 

 



Den druhý, sobota: Hamburg 

Rovinatá krajina nás vede kolem Labe jakýmasi zavlažovanýma loukama, všude samé větrné 

elektrárny a najednou zničehonic přijíždíme ke zvedacímu mostu. No máme víc jak půl hodiny, než jej 

dají do polohy vhodné pro průjezd cyklistů, tak jdeme do obchodu. Dále pokračujeme kolem řeky po 

hrázích, mezi poli, okolo vesniček, po cyklostezkách a bočních silničkách až najednou zničehonic vjíždíme 

do nějakých doků. Řeka má očividně dost málo vody a velmi často je vidět obnažené dno. Promotáváme 

se městem, není pochyb o tom, že jsme v Hamburgu. Průvodce nás vede k přívozu, který nás má 

protáhnout skrz tuhle průmyslovou část města a vysadit až v centru. Přívozy tady fungují jako autobusy, 

prostě MHD na vodě, ale jaký lístek koupit, netušíme. Množství zón a typů lístků nás vede k náhodnému 

výběru nejpravděpodobnější volby, ale jestli to je opravdu ten lístek, co potřebujeme, nevíme. Stejně 

tak, jestli jsou kola v ceně. Zjišťujeme, že žádný turista se v tom nevyzná, tak to bereme v klidu. Loďka 

přijíždí a je jasné, že celý dav se tam nevleze. Obsluha lodě ale správně usoudí, že cyklisté s báglama 

potřebují přepravu přívozem mnohem více než ostatní, a tak patříme k té šťastnější polovině. Je to moc 

pěkný zážitek - když projíždíme mezi rejdařstvími, vidíme zaoceánské lodě v suchých docích. To u nás 

opravdu nemáme. Asi za půl hodiny jsme v centru. Prohlídkou se moc nezdržujeme a valíme po 

cyklostezkách za město. Ještě oběd a pivo a už do volné přírody. Cesta za Hamburgem pokračuje pořád 

ve stejném stylu - rovina, protivítr, louky, pole. Jediné vyrušení z monotónnosti je jakási terénní vložka 

přes les a malý kopec. Nakonec po 202 km zastavujeme u obce Stiepelse a na kraji louky stavíme stan.  

 



 

 

Den třetí, neděle: Začíná to být těžké 

Ráno nic nenaznačuje tomu, že by náš výlet měl dostat nějakou vážnou trhlinu v  plánu. Balíme 

věci, snídáme, vyrážíme, klasika. Jenže protivítr je mnohem silnější než včera a navíc se k němu přidává 

příšerné vedro. V poledne ve městě Domitz nemáme ani 50 km (včera jsme v poledne měli 115) a začíná 

na nás padat únava. Po obědě dáváme ještě zmrzlinu, ale osvěžení dlouho nevydrží. Brzy zastavujeme u 

další hospody na pivo a uvažujeme i o koupání v řece, ale pohled z blízka na kalnou vodu nás odrazuje. 

Cesta je pořád stejná - po hrázích, bez lesů, bez stínu. Ve městě Wittenberge dáváme větší přestávku na 

pivo a na koupení další vody. Dnes to nebude kilometrově žádná sláva. Chvíli po devatenácté hodině 

přijíždíme do města Havelberg. Konečně kemp a sprcha. Ikdyž se místní bistro zdálo zavřené, tak 

čepované pivo tady není problém a po tomhle dni mě 4 eura za jedno netrápí, hlavně doplnit tekutiny. 

145 km, což je hodně za naším plánem 200 na den, ale fakt to nešlo. 



 

 

 

Den čtvrtý, pondělí: Grosse katastrofe 

Po včerejšku jsme se rozhodli vyrazit trochu dříve, snad už v 8, a uniknout tomu šílenému horku. 

Problém v naší skupině je, že já jsem vyspávací typ a Peťa ranní ptáče, takže brzo ráno si každý 

představujeme úplně jinak  Po 40 km pěkné vyjížďky kolem řeky, a dokonce chvíli v lese, přijíždíme do 



města Tangermunde. Sedím u obchodu na zemi a svačím. Vtom se u mě zastaví jeden místní, snaží se se 

mnou konverzovat, ale naštěstí brzo pozná, že jsem němčinář začátečník a volí jednoduché slovní 

obraty. K takovým třeba patřilo, když ukázal prstem na nebe a řekl: „Grosse katastrofe“. Na to se dalo 

jen sklesle přikývnout. Každopádně moc pěkné historické město, jedno z mála, kde jsme projeli centrem. 

Pokračujeme dál na Magdeburg. Začíná to být trochu pozitivní. Ne ne, počasí je furt stejné. Ale nejdříve 

se zastavujeme na vynikající oběd – řízek s houbovou omáčkou a něčím jako krokety. Potom si 

prohlížíme triumf německého inženýrství – křížení vodního kanálu a Labe. Obří most s vodním kanálem 

pro lodě čnějící vysoko nad řekou, úžasné. No a těsně před Magdeburgem se stalo něco nevídaného. 

Začaly se objevovat pěkné holky. Sice asi jen tři, ale to je o tři víc, než jsme jich zatím v Německu potkali. 

Dnes už druhá prohlídka města, ne teda že bychom zeslezli z kola, ale i to se počítá, a pak šup do 

obchodu. Vycházíme ven příjemně ochlazení klimatizací a Peťa přichází s informací, že není kam spěchat. 

Naše cesta totiž dál vede přes přívoz a k němu nedokážeme dojet včas, jezdí jen do osmi. Objízdné trasy 

se nevyplatí. Takže nespěcháme. Chvíli předtím, než se začne šeřit, stojíme u přivozu. Dnes už nás 

vskutku na druhou stranu nehodí. V přístřešku vedle popíjíme nakoupené pivo, výjimečně není teplé a 

jdeme spát. 156 km. 

 

 

 

 



 

 

 

Den pátý, úterý: Blížíme s k domovu, ale je to čím dál těžší 

Ráno se snažíme vyrazit co nejdříve, takže tak v 7, abychom alespoň něco ujeli dříve, než začne 

vedro. Vstanout není tak těžké, protože když na mě začne svítit slunce a začnu se potit a lepit ve 

spacáku, tak to je fakt děs. To fakt nechceš, raději jedeme. Krajina se nemění, horko i protivítr pokračují. 

Přiznám se, už mě to moc nebaví. Tenhle den je asi nejkrizovější. Co nás žene vpřed je vidina, že jsme už 

relativně blízko Česka. Horko je tak neúnosné, že si v restauraci u oběda dokonce nedám druhé pivo a 

snad poprvé v životě si objednám vodu s ledem. Opět ale musím pochválit výbornou německou kuchyni. 

Řízek byl opět skvělý. Dokonce zastavujeme v přístřešku, abychom tam přečkali chvíli (asi hodinu) vedro 

a trochu se vyspali, hlavně já. Celý den je směřován k jedinému místu, kempu v městě Torgau. Nakonec 

se nám to daří a je to vynikající. Nejdříve jdu v oblečení do studené sprchy, pak jdeme koupit pivo a 

večer zakončujeme v bazénu. Úplné blaho. 154 km. 

 

 



Den šestý, středa: Doma 

Ráno zjišťujeme, že se děje něco neuvěřitelného. Není protivítr! Horko je ovšem pořád stejné. 

Krajina se začíná pomalu měnit, řeka se začíná postupně zařezávat do údolí. Jsou to takové první 

náznaky, ale už nebude dlouho trvat a budeme doma. Před Drážďany se zastavujeme na malý oběd. 

Poprvé v životě si místo řízku dávám zmrzlinový pohár. Přijíždíme do města. Čekáme problematické 

motání se chodníčkama, ale je to parádní městská cyklistika. Fičíme po cyklostezkách kolem řeky a 

míjíme centrum jako nic. Zastavujeme u cyklohospůdky, už se cítíme tak nějak skoro doma. Před Pirnou 

nás předjíždí místní cyklista na silničce, koukneme na sebe a valíme za ním. Jedeme 35 - 45km/hod. Je to 

fičák na úzké stezce s brašnama. Jedeme nalepení za sebou a v každé zatáčce slepě věříme našemu 

borci, že to tu dobře zná. Takhle nás potáhne asi 10 km a pak je zřejmě doma. Děkujeme a pokračujeme 

k Česku. Řeka se začíná zařezávat do zvedající se krajiny a tvoří tady nádherné oblouky lemované ostrými 

svahy, na nichž se tyčí mohutné skalní stěny a občas i nějaké hrady. Je to zatím asi nejhezčí část trasy. 

Kvůli tomu se tu opravu vyplatí jet. Železnice někdy vede na dosah ruky a dodává místu výbornou 

atmosféru. V jednom kopečku ale cítím, že mi došly síly. Musím zastavit a něco sníst, přece jen byla 

životospráva v dnešním dni zaměřená výhradně na tekutiny. Taková školácká chyba. Mineme Hřensko, 

za chvíli protneme hranici a po pár kilometrech přijíždíme do Děčína. Kemp, jídlo, pivo, pivo, pivo…. 181 

km. 

 

 



Den sedmý, čtvrtek: Loučení 

Předpověď na dnešek je pozitivní - konečně nemá být horko. Vydáváme se směr Ústí nad Labem. 

Spolu s úsekem od německé Pirny jde o nejhezčí část celé trasy. Údolí tady už není tak ostré a civilizace 

je tu na každém metru, ale cyklostezka nás občas vede přímo kolem vody a mezi bunkry a to je prostě 

sehr gut! V Ústí nad Labem se ještě vydáváme navštívit hrad Střekov. Je to příjemné zpestření 

vyšlápnout si i nějaký „větší“ kopec. Dále po cestě jsou výhledy na České středohoří a pořád pěkná 

cyklostezka. V Litoměřicích překračujeme řeku a jedeme na oběd a na krátkou prohlídku Terezína. 

Pokračujeme směr Roudnice, boční cesty se střídají s dokonalou hladkou cyklostezkou. Nastolený trend 

se drží až k Mělníku. Toto je opravdu dobré. Asi se to za dobu, co jsem tu nebyl, opravdu hodně zlepšilo. 

V Mělníku jdeme na oběd a přichází jedna zásadní událost. Peťa ukončuje své putování a jde na vlak. 

Dostihly ho rodinné povinnosti. Loučíme se a každý se vydáváme svou cestou. Z dosavadního putování 

po Česku jsem celkem nadšený a už se těším na další cestu. Jenže od Mělníka to začíná být takové 

všelijaké. Ano ano, občas je hladký asfalt, občas nějaká vedlejší cesta, ale celkem nezanedbatelná část 

vede po jakýchsi chodníčkách kolem vody, po úplně rozbitých polních cestách a narážím i na cedule: Za 

mokra nesjízdné. Místy se dost trápím a kilometry nepřibývají. Celkem zajímavé je jet kolem chemičky 

v Neratovicích. Něco takového se hned tak nevidí. Nakonec ale přijíždím k Nymburku a tady začíná 

krásná cyklostráda na Poděbrady a Velký Osek. Zřejmě se dá fičet i dál přímo na Kolín, ale Labská stezka 

mě vede zpátky k vodě, kde je taková lesní cesta, u které jsou místa pro rybaření. Nakonec na kraji lesa 

na jednom takovém plácku stavím stan. Komáři mi vysedávání s pivem venku nedovolí, tak jdu spát. 

Nakonec to dnes jako celek nebylo úplně špatné a už se těším na zítřek. 198 km. 

 



 

Den osmý, pátek: Pod horama 

Tak nějak si říkám, že do Pardubic to bude určitě super cyklostezka, ale není. Přes Kolín paráda a 

najednou zase nějaká hrozná polní cesta. Takhle po ránu mě to dost deprimuje. Kousek před Týnem nad 

Labem najíždím na hlavní cestu a nic příjemného to teda není. Úzká cesta s celkem hustým provozem ke 

kochání zrovna nevybízí, už ať jsem pryč. Po pár km odbočuji kajsi do lesa. Za Týnem ovšem přichází opět 

jakýsi vyšlapaný chodníček. Dále už je to hlavně po silnicích třetí třídy. Zpestřením je průjezd přes 

Kladruby, neboť všude okolo se pasou známí Kladrubští koně. V Pardubicích stezka vede tak, aby si 

člověk prohlídl okolí zámku a pak už nádherná cyklajda na Hradec. Ovšem ne dlouho. U Kunetic se zase 

najede na silnici třetí třídy, která je ovšem dost frekventovaná, neboť tudy jezdí náklaďáky na stavbu 

dálnice. Před Hradcem zase nádherný asfalt na cyklajdě a cedule slibuje, že to tak bude desítky 

kilometrů. A opravdu. Po cestě do Jaroměře lze v dáli, asi poprvé na trase, vidět Krkonoše. Ty jo, už jsem 

fakt blízko. Hladký asfalt mě dovedl až do Kuksu. Posledních skoro 40 km vyvážilo ty útrapy z rána a cíl 

dnešního dne, Vrchlabí, se rychle blíží. Ve Dvoře Králové si dávám největší točenou zmrzlinu, co jsem kdy 

viděl. Ještě tak půl hoďky mám umrzlý jazyk. Slečna se ptala jestli XL nebo XXL, tak co jsem asi řekl? :-D 

Od Dvora Králové už je to výhradně jen po cestě, ale ta frekvence aut není nijak velká, takže to jde. 

Dokonce se objevují první kopce, ale nakonec jsem byl překvapený, jak jednoduché je dojet vlastně až 

pod Krkonoše. Za Hostinným opouštím silnici druhé třídy a najíždím na trojku. Žádný provoz a hladký 

asfalt mě přivádí neomylně přes Kunčice do Vrchlabí. Vítá mě zdejší továrna Škoda. Kemp tady bohužel  

není nějak funkční, takže jedu do jiného, asi 2 km za městem. Euro Air Camp se ukázal jako výborná 

volba. Vede k němu cyklostezka, je tu výborná obsluha, dobré pivo i jídlo. I když jsem tu dojel v sedm 

večer, stan stavím až za šera, bo posezení je tu opravdu příjemné. 161 km. 

 



 

Den devátý, sobota: Znovu v cíli 

Ráno vstávám až překvapivě brzo, snad v 7 jsem připravený vyjet. Už se očividně těším do cíle. 

Vrátím se do Vrchlabí a přede mnou je 15 km a 250 výškových metrů na cestě do Špindlu. Cesta se klikatí 

údolím vedle řeky. Už to tu vypadá fakt horsky. Takhle ráno potkám jen pár aut, takže cesta je opravdu 

příjemná. Průvodce radí jet ze Špindlu nahoru lanovkou i s kolem, ale to je pro důchodce. Volím trasu 

přímo nahoru směr Horní Mísečky. Ale cesta stoupá opravdu ostře a v kombinaci s horším povrchem si 

přiznávám, že kolo bude třeba tlačit. Naštěstí je tu ještě jedna cesta cesta. Je delší, tak bude určitě 

mírnější. Tak to se nepotvrdilo :-D Delší je totiž proto, že druhá půlka je mírně z kopce, takže to stoupání 

je ještě větší. Ale to neva, po večeru v hospodě jsem plný sil. Nakonec vůbec nelituju, protože se mi 

otevírají první výhledy na Labský důl a Labskou boudu. Podjedu Medvědín a jsem na Horních Mísečkách. 

Teď už jen serpentýny nahoru k Vrbatově boudě. Přiznám se, že si to fakt užívám, baví mě to. Přijíždím 

na Vrbatovu boudu. Na 11 km od Špindlu jsem nastoupal 770 m. Přede mnou se otevírají nádherné 

Krkonošské výhledy. Sjíždím mírně dolů k Labské boudě. Na davy turistů je ještě brzo, je to paráda, 

počasí je dokonalé a můj triumf je na dosah ruky. Zamykám kolo do stojanu a jdu asi kilometr k prameni 

pěšky (vjezd na kole je zakázaný). Jsem tady, v cíli cesty. Už nemusím nikam jet! Tachometr ukazuje 1279 

km. Dávám si pivo a guláš. Najednou mám pocit, že si klidně můžu lehnout do trávy a nedělat nic. Začíná 

mi být i jedno, jak a kdy se dostanu domů. Nakonec ale přece jen sednu na kolo a jedu zpátky na Horní 

Mísečky a odtud na vlak do Staré Paky. Hradec – Pardubice – Studénka. Asi v devět večer přijíždím domů 

z nádraží. Jdu na pivo do hospody. Pánové, nechte si vyprávět odkud jedu … 

Dnes 84 km, celkově 1331 km. 
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