
Z Kolína zatím bohužel Labská stezka pokračuje po málo kvalit-
ních pěšinách i poměrně rušných silnicích do historického měs-
tečka Týnce nad Labem, v tomto úseku je z hlediska bezpečnosti 
a rychlosti průjezdu výhodnější jet po silnici a cestě na levém 
břehu Labe. V Týnci nad Labem se do Labe vlévá zajímavá řeka 
Doubrava. Labská stezka ovšem směřuje dále po pravém břehu 
Labe (doporučujeme jízdu po silnici) ke hřebčínu v Kladrubech nad 
Labem s unikátním chovem starokladrubského koně, který je oz-
dobou spřežení několika evropských královských dvorů. Zajímavý 
je také průjezd obcí Semín s dřevěnou zvonicí a ústím historického 
Opatovického kanálu, na kterém dříve ležely největší české rybní-
ky. Labská stezka komplikovaně prochází kolem Přelouče a nepří-
liš kvalitní úsek končí vjezdem do města Pardubic. 

Zajímavosti
týnec nad Labem – ústí Doubravy; Kladruby nad Labem – hřebčín; 
Pardubice – historické centrum, zámek, závodiště, ústí Chrudimky.

informační centrum 
týnec nad Labem
Masarykovo náměstí 72, 
281 26 Týnec nad Labem
 +420 321 620 313
e-mail: infocentrum@outdoored.cz

Labská stezka pokračuje z Brandýsa nad Labem přes slatinné 
lázně Toušeň a kolem tvrze v Čelákovicích do lesního komplexu 
u města Lysá nad Labem, který je součástí rozsáhlé barokní kom-
pozice zámeckého parku ve městě a okolní krajině. Součástí této 
kompozice je také okrouhlice Byšičky. To však již Labská stezka 
spěje k historickému městu Nymburku, kterému vévodí především 
cihlová kostelní věž, rozsáhlé cihlové hradby a protilehlý pivo-
var, proslulý díly spisovatele Bohumila Hrabala. Mnoho rekreač-
ních sportovců vyhledává navazující stezky po obou březích Labe 
do Poděbrad, které jsou významnými lázněmi s několika volně 
přístupnými minerálními prameny a daly také české zemi jednoho 
z králů – Jiřího z Poděbrad, který byl vynikajícím diplomatem. Ne-
daleko Poděbrad u Libice nad Cidlinou se nachází unikátní zbytky 
hradiště rodu Slavníkovců. Labská stezka dále pokračuje do histo-
rického města Kolína s majestátní katedrálou, zajímavou synago-
gou i obnovenou částí bývalé řepařské železnice.

 
Labská stezka z Mělníka pokračuje rovinou s borovými lesy a kou-
páním v bývalých pískovnách kolem průmyslového centra Nera-
tovic a sympatického města Kostelce nad Labem, jehož náměstí je 
ukázkou života na maloměstě v první polovině 20. století. Prvním 
kopcem po delší cestě vás přivítá zajímavé dvojměstí Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav, jehož pravobřežní část je významným ná-
boženským centrem, zatímco levému břehu majestátně vévodí 
postupně opravovaný zámek a zbytky jednoho z nejstarších čes-
kých mostů. Nedaleko města se také do Labe vlévá řeka Jizera, bu-
doucí spojnice s cyklostezkou Odra–Nisa. Úsek Labské stezky mezi 
Mělníkem a Kostelcem nad Labem je bohužel zatím neupravený, 
a proto je třeba počítat s delší dobou jízdy.

Zajímavosti
Brandýs nad Labem-stará Boleslav – zámek a starý most, poutní 
místo, ústí Jizery.

informační centrum Brandýs nad Labem-stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav
 +420 326 909 188
e-mail: infocentrum@brandysko.cz

vítejte na LaBsKé steZce!

Vydejte se s námi podél jedné z nejkrásnějších evropských řek 
a objevte její pramen i největší český soutok! Labská stezka vás 
nebude nudit, středověká města i táhlé roviny se vystřídají s ba-
rokní krajinou a svahy nejvyšších českých hor. Poznáte historii, 
architekturu i přírodu v jedinečném spojení. Navštivte historická 
sídla, vojenské pevnosti i romantické zámky, obdivujte zanikající 
labská ramena,  vyzkoušejte tradiční řemesla, svezte se vlakem, 
lodí či přívozem nebo ochutnejte české víno v některém z nemnoha 
polabských vinařství.

Labská stezka patří do velké rodiny stezek Greenways. Greenways 
jsou bezpečné trasy nebo přírodní koridory určené pro pěší, cyk-
listy, bruslaře, jezdce na koních, lyžaře i vodáky a využívané v sou-
ladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku 
a rekreaci.

Pokud by vás Labská stezka náhodou přestala bavit, můžete se 
vydat také podél některých labských přítoků. Vltava bude vaší 
průvodkyní do Prahy a jižních Čech, Jizera vás dovede do skalních 
měst Českého ráje, společně s Orlicí navštívíte řadu hradů a zám-
ků, Metuje ukončí vaše putování v barokní krajině Broumovska 
a Úpa vám umožní nahlédnout alespoň do Babiččina údolí.
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Labská bouda (pramen) (-)
Špindlerův Mlýn (-) 10
Vrchlabí (24) 24 14
Hostinné (24) 40 30 16
Dvůr Králové n. L. (24) 59 49 35 19
Jaroměř (24) 75 65 51 35 19
Smiřice (24) 85 75 61 45 29 10
Hradec Králové (24) 101 91 77 61 45 26 16
Pardubice (24) 123 113 99 83 67 48 38 22
Přelouč (-) 147 137 123 107 91 72 62 46 24
Týnec nad Labem (24) 161 151 137 121 105 86 76 60 38 18
Kolín (24) 176 166 152 136 120 101 91 75 53 33 15
Poděbrady (24, 0019) 197 187 173 157 141 122 112 96 74 54 36 21
Nymburk (24, 0019) 205 195 181 165 149 130 120 104 82 62 44 29 8
Lysá nad Labem (24) 226 216 202 186 170 151 141 125 103 83 65 50 29 21
Čelákovice (0019) 232 222 208 192 176 157 147 131 109 89 71 56 35 27 12
Brandýs nad Labem-SB (24, 0019) 240 230 216 200 184 165 155 139 117 97 79 64 43 35 20 8
Kostelec nad Labem (0019) 249 239 225 209 193 174 164 148 126 106 88 73 52 44 29 17 9
Neratovice (24) 256 246 232 216 200 181 171 155 133 113 95 80 59 51 36 24 16 7
Mělník (2, 24) 269 259 245 229 213 194 184 168 146 126 108 93 72 64 49 37 29 20 13
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informační centrum 
Pardubice
Náměstí Republiky 1, 
530 02 Pardubice 
 +420 466 768 390 
e-mail: region@ipardubice.cz
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6 měLníK – neratovice – Brandýs nad LaBem (29 Km) KoLín – PřeLouč – ParduBice (53 Km)

Zajímavosti
Lysá nad Labem – zámek, okrouhlice Byšičky; Přerov nad Labem 
– skanzen a muzeum kol a motocyklů; ostrá – bylinná zahrada; 
nymburk – středověké hradby, Hrabalovo muzeum a stezka, pivo-
var; Poděbrady – lázně, zámek, ústí Cidliny; Libice nad cidlinou – 
hradiště rodu Slavníkovců; Kolín – historické centrum a synagoga, 
turistická řepařská drážka.

informační centrum nymburk
náměstí Přemyslovců 165, 288 28 Nymburk
 +420 325 512 433, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz

informační centrum Poděbrady
Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady
 +420 325 511 946, e-mail: ticpodebrady@polabi.com

informační centrum   
Na Hradbách 157, 280 00 Kolín 1
 +420 321 712 021 , e-mail: mic@mukolin.cz

2 km

3 km

Brandýs nad LaBem – nymBurK – PoděBrady – KoLín 
(64 Km)
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Z mělníka k prameni Labe

Pardubice jsou historickým městem, centrem výroby perníku 
a jednoho ze dvou nejslavnějších dostihových závodišť na ev-
ropském kontinentu. Nad cestou do dalšího významného města 
Hradce Králové se vypíná hrad Kunětická Hora, pod nímž je mož-
né navštívit Perníkové království. Labská stezka v tomto úseku 
bohužel zatím vede po frekventované silnici a je tedy třeba dbát 
nejvyšší opatrnosti. Královské město Hradec Králové je posledním 
z velkých měst na Labské stezce. Ve městě je kromě historického 
centra a moderní architektury možné nechat se svézt kolesovým 
parníkem Eliška nebo navštívit vodní elektrárnu Hučák. Další jízda 
po nově vybudované Labské stezce vás kolem Smiřic s významnou 
zámeckou kaplí dovede do historické Jaroměře a barokní pevnosti 
Josefov, kde je zpřístupněn unikátní systém podzemních chodeb. 

Zajímavosti
Kunětická Hora – středověký hrad, 
pohádkové muzeum perníku; Hradec 
Králové – historické centrum, moderní 
architektura, ústí Orlice; smiřice – zá-
mecká kaple; jaroměř – barokní pev-
nost Josefov, ústí Metuje a Úpy.

informační centrum Hradec Králové 
Velké náměstí 165/2, 
500 01 Hradec Králové 
 +420 495 580 492 
e-mail: icko2@ic-hk.cz 

informační centrum jaroměř
náměstí Čs. armády 16, 
551 01 Jaroměř
 +420 491 847 220 
e-mail: info@jaromer-josefov.cz

Po výjezdu z Jaroměře po nově dokončené Labské stezce bude jistě 
další zastávkou barokní areál v Kuksu se sochami lidských ctností 
a neřestí a historické město Dvůr Králové nad Labem známé pře-
devším svou ZOO a safari. Labská stezka dále pokračuje po sil-
nicích a hrázi zřejmě nejkrásnější české přehrady Les Království 
do pěkného historického města Hostinného. Značení Labské stez-
ky končí u nádraží ve Vrchlabí, východiště do centrální části Kr-
konoš. Předpokládáme, že většina cestovatelů ovšem pojede dále 
alespoň do centra města.

Zajímavosti
Kuks – barokní areál; dvůr Králové nad Labem – historické cent-
rum, safari; Přehrada Les Království; Hostinné – historické cent-
rum, vrchlabí – východiště do centrální části Krkonoš, Krkonošské 
muzeum.

Průjezd městem Vrchlabí je poměrně komplikovaný. Pokud ne-
chceme jet po rušných silnicích, je třeba se stále držet v blízkosti 
řeky. Pokud chceme pokračovat ještě dál, je možné využít velmi 
frekventovanou silnici podél řeky z Vrchlabí do letoviska Špindle-
rova mlýna a případně i po slepé komunikaci podél Labe do Lab-
ského dolu, do jehož horní části je ovšem vjezd cyklistů zakázán. 
Jízda na kole přímo k pramenu Labe není možná, ale pro přepravu 
kola na horský hřeben lze využít osobní lanovku ze Špindlerova 
Mlýna na medvědín a dále pokračovat po horské silnici a cestě 
přes Vrbatovu boudu k Labské boudě. Tam je možné kolo uschovat 
a cca jeden kilometr k pramenu Labe dojít po značené cestě pěšky. 
Pozor: Provoz cyklistů mezi Vrbatovou a Labskou boudou je z dů-
vodu ochrany přírody pouze zkušební a je přísně zakázáno jakkoli 
vjíždět nebo poškozovat přírodu mimo asfaltovou cestu. Pokud jste 
zdolali všechny cestovní nástrahy, vítáme vás u pramene řeky.

Zajímavosti
Špindlerův mlýn – letovisko, východiště cest do Krkonošského ná-
rodního parku, pramen Labe.

informační centrum Špindlerův mlýn
Svatopetrská 173, 543 51 Špindlerův Mlýn
 +420 499 523 656
e-mail: info@spindlmu.info

Značení

Labská stezka je v Německu značena logem Elberad-
weg. Na českém území je zatím označena pouze ná-
rodním cykloturistickým značením černými číslicemi 
na žlutých podkladových plechových tabulkách. V úse-
ku od německé hranice do Prahy je Labská stezka znače-

na číslem 2, v úseku z Mělníka do Vrchlabí číslem 24, úsek z Vrch-
labí do Špindlerova Mlýna není značený a dále k pramenu Labe 
(respektive k Labské boudě) následuje místní značení. Označení 
stezky na českém území dvojjazyčným logem Labe/Elbe, které 
graficky vychází z německého originálu, se připravuje v následu-
jících letech.

PovrcH

Povrch Labské stezky mezi Mělníkem a pramenem řeky je zhruba 
z poloviny délky asfaltový, zbytek zatím tvoří úzké nebo bahnité 
cesty a pěšiny obtížně sjízdné za mokra nebo po dešti. V deštivém 
období doporučujeme úseky Mělník – Kostelec nad Labem a Ko-
lín – Pardubice objet raději po silnici, úsek Libice nad Cidlinou 
(Poděbrady) – Kolín doporučujeme za každého počasí raději objet 
po cyklostezkách souběžných s pravobřežní hlavní silnicí. Výstav-
ba Labské stezky stále probíhá, proto se omlouváme, že kvalita 
povrchu zatím zdaleka není perfektní. Pro jízdu po Labské stezce 
doporučujeme trekkingové jízdní kolo. 

PřePrava jíZdnícH KoL

vlaky a vybrané autobusy
jizdnirady.idnes.cz, www.bahn.de
všechny přívozy
Lodní doprava v okolí měst Děčína (www.labskaplavebni.cz), Lito-
měřic (www.labskaparoplavba.cz), Mělníka (www.portabohemi-
caoriginal.cz), Poděbrad (www.kraljiri.cz), Kolína (www.kolinea.
cz), Pardubic (www.lod.cz), Hradce Králové (www.paroplavba.
wz.cz) a Prahy (www.paroplavba.cz)

nadace Partnerství pomáhá 
lidem, aby chránili a zlepšo-
vali svoje životní prostředí. 
Poskytuje jim k tomu finanční 
prostředky (granty), odborné 

znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, 
ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných 
zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během 20 let své exis-
tence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 238 
miliónů korun 2 722 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nada-
cemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí 
asociace Environmental Partnership Association. 
www.nadacepartnerstvi.cz

Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané 
v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turisti-
ku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního 
dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou vý-
zvou 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 či Morav-
ských vinařských stezek. Generálním partnerem programu Greenways 
je Nadace České spořitelny.

cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém 
v ČR, který označuje stravovací a ubytovací zařízení, 
kempy a turistické cíle vybavené pro potřeby cyklis-
tů. Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou 
označena zelenobílou známkou s usmívajícím se lo-
gem. Chcete-li pro sebe i svá kola to nejlepší, zařízení 
Cyklisté vítáni jsou právě pro vás!
www.cyklistevitani.cz

V rámci projektu „Destinace Labská stezka“ vydala Nadace Partnerství 
prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Partnerství a za podpo-
ry Ministerstva pro místní rozvoj. 
Rok vydání: 2010.
Texty: Nadace Partnerství; foto: archiv Nadace Partnerství.
Design: sumec+ryšková; tisk: Kartis + Co, s.r.o.

Spolufinancováno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

www.labska-stezka.cz, www.greenways.cz
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ParduBice – Hradec KráLové – jaroměř (48 Km) jaroměř – dvůr KráLové nad LaBem – vrcHLaBí 

(51 Km)
vrcHLaBí – ŠPindLerův mLýn – Pramen LaBe (24 Km)

informační centrum 
dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 2, 
544 17 Dvůr Králové nad Labem 
 +420 499 321 742 
e-mail: info@mudk.cz

informační centrum Hostinné
Náměstí 70, 543 71 Hostinné
 +420 499 404 746
e-mail: 
infocentrum@muhostinne.cz

informační centrum vrchlabí
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí
 +420 499 405 744 
e-mail: info@krkonose.eu


