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Vychází nový Cykloprůvodce Labská stezka a dvě přehledové Mapy 

dálkových cyklotras EuroVelo a Greenways v ČR a Evropě  

Brno (17. března 2023) - Labská stezka je více než 25 let TOP evropskou dálkovou 

cyklotrasou a od pramene Labe v Krkonoších až k Severnímu moři u německého 

Cuxhavenu nabízí 1.300 kilometrů jedinečného spojení historie, architektury a přírody. 

Nový cykloprůvodce představí nejen vlastní trasu, ale nabízí i široký výběr 

ubytovatelů a služeb pro cyklisty podél celé Labské stezky. Ta získala v loňském roce 

ocenění čtenářů časopisu Bike & Travel jako třetí nejoblíbenější říční stezka. 

 
Labská stezka patří díky spolupráci všech partnerů v ČR z řad krajů, měst, destinačních organizací  

a podnikatelů i v Německu na jejím budování i propagaci k nejoblíbenějším říčním stezkám 

v Evropě, což potvrzují i výsledky letošní soutěže ADFC Radreiseanalyse 2023. Uživatelům stezky 

již tradičně slouží tištěný Cykloprůvodce Labská stezka. Slavnostní křest jeho aktuálního vydání  

pro rok 2023 se uskuteční v pátek 17. března 2023 ve 14 hod. jako příklad česko-německé spolupráce 

v expozici Saska Anhaltska v rámci veletrhu Holiday World Praha  za účasti partnerů společného 

marketingu stezky z obou zemí. Průvodce bude po celý rok zdarma k dispozici na všech důležitých 

veletrzích cyklistiky a cestovního ruchu v ČR, Německu, Holandsku, Dánsku a dalších zemích Evropy. 

K dostání bude také ve všech informačních centrech podél Labe a v zařízeních s certifikací Cyklisté 

vítáni na Labské stezce. Publikován je také v elektronické podobě na oficiálním webu  

www.labska-stezka.cz  kde je možné i objednat zaslání tištěné verze brožury. 

 

Partnerství, o.p.s., koordinátor dálkových cyklotras EuroVelo a Greenways vydal nově i Mapu 

dálkových cyklotras a Grenways v ČR pro rok 2023. V mapě v měřítku 1:510.000 naleznete 

evropské trasy Eurovelo a Greenways, říční a kulturní stezky a všechny objekty Cyklisté vítáni  

v České republice řazené dle lokalit. 

Nechybí kontaktní informace a možnosti dobíjení elektrokol v certifikovaných objektech Cyklisté vítáni. 

Mapu, která vychází každoročně se začátkem nové cykloturistické sezony, lze za poštovné a balné 

objednat na eshopu https://eshop.nadacepartnerstvi.cz/Rozcestnik/Knihy/Mapa-dalkovych-cyklotras-

Greenways-a-EuroVelo-a-ce. Druhou novou mapou je Přehledová mapa evropských tras EuroVelo 

poskytující informace o všech 17 dálkových cyklotrasách spojujících celý evropský kontinent. Trasy 

mohou využívat jak cykloturisté, tak místní lidé, kteří denně dojíždějí na kole. Síť EuroVelo  

v současnosti zahrnuje cyklistické trasy v celkové délce přes 90 000 km. Mapa vychází každé tři roky, 

vydává ji Evropská cyklistická federace ECF, jíž v ČR zastupuje Partnerství, o.p.s. a lze ji rovněž 

objenat na eshopu https://eshop.nadacepartnerstvi.cz/Rozcestnik/Knihy/Eurovelo-Overview-Map-

(prehledova-mapa)  

 

TISKOVÁ ZPRÁVA PARTNERSTVÍ, o.p.s. 

https://eshop.nadacepartnerstvi.cz/Rozcestnik/Knihy/Mapa-dalkovych-cyklotras-Greenways-a-EuroVelo-a-ce
https://eshop.nadacepartnerstvi.cz/Rozcestnik/Knihy/Mapa-dalkovych-cyklotras-Greenways-a-EuroVelo-a-ce
https://eshop.nadacepartnerstvi.cz/Rozcestnik/Knihy/Eurovelo-Overview-Map-(prehledova-mapa)
https://eshop.nadacepartnerstvi.cz/Rozcestnik/Knihy/Eurovelo-Overview-Map-(prehledova-mapa)


                                                                       

Partnerství, o.p.s., Údolní 33, 602 00 Brno / telefon 515 903 122 / www.partnerstvi.-ops.cz 
 

 

Více informací na www.cyklistevitani.cz a www.eurovelo.com  

 

Kontakt: Daniel Mourek, koordinátor Labské stezky a tras EuroVelo v ČR, 

daniel.mourek@partnerstvi-ops.cz, tel. 736 747 361  

 

 

 

 

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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