
 
 
 
 
  
 
 

VÝSTUPY Z KONFERENCE O ROZVOJI CYKLISTICKÝCH KORIDORŮ 
GREENWAY LABE A GREENWAY DRÁŽĎANY–PRAHA 

Pořadatelem konference byl program Greenways Nadace Partnerství a 
Středočeský kraj 

Konference se konala dne 26. 3. 2008 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje. 
Záštitu převzal hejtman Středočeského kraje Petr Bendl. 

 
 
 
Základní údaje o koridorech 
 
• Koridor Labe a koridor Praha–Drážďany (Vltava, Labe) jsou dva související turistické 

koridory, které navazují na dobře fungující koridor Elberadweg v Německu. 
• Páteřní cyklistická stezka koridoru Praha–Drážďany byla představena jako Greenway 

Labe a navazuje na německou cyklistickou stezku Elberadweg (Severní moře, 
Hamburg, Drážďany, Děčín). Tato trasa je součástí jednoho z nejvýznamnějších 
severojižních cyklistických koridorů v Evropě. V rámci Evropské sítě cyklistických tras a 
stezek Euro Velo je vedená pod číslem 7 (North Cape – Malta, délka 7.300 km). 

 
 
 
Současná situace na České straně 
 
• Terénní průzkum ukázal, že v koridoru Labe, resp. Praha–Drážďany je z hlediska 

cyklistické infrastruktury velmi nevyrovnaná úroveň. Po celé trase dochází k častému 
střídání neupravených povrchů, trasa vede střídavě také po více či méně 
frekventovaných silnících a krátkých úsecích klidných komunikací nebo po nově 
vybudovaných cyklistických stezkách. 

• Z prezentací všech dotčených krajských úřadů vyplývá, že cyklistická stezka podél 
Labe, resp. na trase Praha–Drážďany je obsažena ve všech zpracovaných generelech 
cyklistické dopravy jako prioritní koridor.  

• Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR oznámil zahájení jednání s partnery na 
německé straně o společném postupu, resp. přípravě česko-německého projektu 
budování cyklistické stezky podél Labe na českém území.  

• Zástupci Regionálních rad regionů soudržnosti představili možnosti financování 
investičních i neinvestičních projektů souvisejících s budováním cyklistické 
infrastruktury. Na území všech dotčených krajů je prostřednictvím regionálních 
operačních programů možné využívat prostředky z Evropské unie k těmto účelům.  

• Zástupci krajů uvedli, že  počítají s přímým financováním a rolí investora nebo 
přidělováním dotací na výstavbu bezpečných cyklistických stezek v uvedeném koridoru. 
V různém stupni rozpracovanosti jsou i studie a projektová dokumentace Labské 
stezky, resp. Vltavské stezky. 

• Rovněž zástupci některých měst v koridoru Labe referovali o připravovaných 
investičních projektech či záměrech, které přímo souvisejí s výstavbou cyklostezek a 
zlepšením celkové infrastruktury.   

• Místostarosta města Litoměřic informoval o společném projektu obcí a měst 
k vybudování malých přístavišť na řece Labe, díky nimž bude propojena infrastruktura a 
služby pro cyklisty. 
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Význam stezky pro přeshraniční spolupráci s Německem 
 

• V Německu je Elberadweg nejpopulárnější a nejnavštěvovanější cyklistickou 
stezkou vůbec a jejímu prodloužení do Prahy přikládají němečtí partneři velký 
význam. 

• Přítomní zástupci německých partnerů velmi ocenili zájem české strany o 
dobudování stezky. Rovněž návrh loga Greenway Labe, který vychází z loga 
označujícího stezku Elberadweg v Německu, byl německou stranou hodnocen 
kladně. 

 
Závěry a návrhy formulované Nadací Partnerství 
 
Nadace Partnerství oceňuje účast partnerských organizací z Německa a jejich zájem na 
dalším jednání a spolupráci pro vytvoření evropského cyklistického koridoru Labe-Elbe.  
 
Konstatuje také, že všichni zúčastnění zástupci státních institucí, krajů i komunální sféry 
prezentovali zájem a připravenost podílet se na rozvoji koridoru Labe. Ten by měl 
integrovat pěší, cyklo i vodní turistiku a současně přispět ke zlepšení možností pro 
cyklistickou dopravu obyvatel obcí a měst. 
 
Nadace Partnerství navrhuje: 

• Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR vytvořit pracovní koordinační 
skupinu, do níž budou přizváni zástupci krajů, dalších partnerů a potenciálních 
investorů do turistické infrastruktury v koridoru Labe. 

• Zpracovat souhrnnou studii stávajících a připravovaných investic v koridoru Labe a 
pokusit se o jejich časovou koordinaci. 

• Zpracovat společnou česko-německou marketingovou studii, která by stanovila 
optimální kroky dle časových etap. 

• Ve spolupráci s německými partnery stanovit kritéria technického řešení, jejichž 
splnění by bylo podmínkou pro užívání známky/loga Labe-Elbe. Kritéria by 
zahrnovala problematiku konstrukce stezky, volby jejího povrchu vzhledem 
k očekávané návštěvnosti na daném úseku, ochranu životního prostředí, péči o 
okolí stezky atd. 

• Zlepšit kvalitu služeb v zájmovém koridoru zavedením certifikace služeb, která 
odpovídá kritériím na německé straně. Certifikace by se měla stát podmínkou pro 
zahrnutí do propagačních materiálů obdobně jako na německé straně stezky. 

• Učinit kroky k legalizaci použití loga stezky, resp. jeho varianty Labe-Elbe, které 
vlastní německý partner. 

• Sjednotit grafický design informačních panelů a odpočívadel na stezce.   
• Neprodleně zpracovat podklady pro cyklistického průvodce českou částí koridoru a 

hledat možnosti pro jeho vydání v obou jazykových mutacích. 
 
 
Medializace konference 
 
26. 3. 2008 
ČT1: Dobré ráno – účast Daniela Mourka ve studiu 
ČTK: Při budování cyklostezek může být velkou překážkou administrativa 
ČRo Region: Cyklostezka podél Labe 
Rádio Česko: Cyklostezka podél Labe 
29. 3. 2008 
Děčínský deník: Koridor Labská stezka má budoucnost 
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Účastníci konference 
 
Konference se za českou stranu zúčastnilo na 90 zástupců 

• krajských úřadů Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, 
Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje a Plzeňského kraje 

• městských úřadů a magistrátů Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, Hradce 
Králové, Kolína, Litoměřic, Mělníka, Neratovic, Prahy, Roudnice nad Labem, Štětí a 
dalších 

• Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva 
dopravy ČR 

• agentury CzechTourism 
• Centra dopravního výzkumu 
• Agentury ochrany krajiny a přírody ČR 
• Regionálních rad regionu soudržnosti NUTS II Severozápad, NUTS II 

Severovýchod a NUTS II Střední Čechy 
• občanských sdružení Oživení, NaKole, Bez nehod, Cyklisté Liberecka  
• Správy Krkonošského národního parku, Povodí Labe, Hospodářské komory hl. m. 

Prahy 
• KČT, ČeMBy, Cyklo Klubu Kučera Znojmo 
• firmy Geodis, a. s.,  Českých drah, a. s. 
• jednotliví projektanti a projektové kanceláře 
• zástupci médií 
• zástupci dalších organizací, sdružení a soukromých firem 

 
 

 
Za Německou stranu se zúčastnili 

• členové Průmyslové a obchodní komory Magdeburg 
• ředitel Turistického svazu Saské Švýcarsko 
• koordinátorka Labské stezky v Sasku 
• koordinátorka obdoby certifikace Cyklisté vítáni v Sasku 
• koordinátor přeshraniční spolupráce ze Saské zemské nadace přírody a životního 

prostředí 
• zástupce Německé centrály pro turistiku 

 
 
 

 
 
Děkuje všem účastníkům konference za aktivní účast a ochotu dále spolupracovat. 
Děkujeme také hejtmanovi Středočeského kraje za záštitu a poskytnutou podporu při 
pořádání této konference. 
 
 
Prezentace z konference jsou ve formátu PDF dostupné na adrese 
http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-12398  
 
 
 

Za pořadatelský tým: 
Juraj Flamik – koordinátor programu Greenways Zelené stezky 
Daniel Mourek – manažer mezinárodních projektů Greenways 
Martina Kulíková – manažerka Greenway Labe 
Jakub Smolík – manažer Greenways Praha–Vídeň 
Zuzana Taušová – PR manažerka programu Greenways 

 
 
 
Kontakt: 
 
Martina Kulíková, e-mail: martina.kulikova@nap.cz, tel: 776 272 441 
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