
                                                                    
 
 
 
Zahájení cykloturistické sezóny 2018 na EuroVelo 4, Labské stezce a GW Jizera  

 
Nadace Partnerství Vás ve spolupráci s partnery zve na zahájení cykloturistické sezóny 2018  
na evropské dálkové cyklotrase EuroVelo 4, Labské stezce a Greenway Jizera.  
 
Termín: sobota 24. března 2018 
 
Program cyklojízdy a návazných akcí 
 
10:00 - Start cyklojízdy - tubus metra B Černý most (nad konečnou stanicí metra B Černý most) 
10:30  - Horní Počernice, zámek Chvaly - krátká prohlídka, Divadlo - zastavení u lavičky Václava 
Havla  
11:00 - ukázka zařízení s certifikací Cyklisté vítáni - Hotel Čertousy v Horních Počernicích 
12:00 - Lázně Toušeň - prohlídka lázeňského parku, projížďka po nové cyklostezce u jezera Mezi 
mosty 
12:30 - Čelákovice - možnost občerstvení v zařízení s certifikací Cyklisté vítáni - restaurace  
U Bohuslavů 
14:00 - ukázka oceněné lávky pro cyklisty a pěší přes Labe v Čelákovicích 
14:30 - Káraný - soutok Jizery s Labem 
15:30 - Horní Počernice - zakončení cyklojízdy v Hotelu Čertousy, infostánek Labská stezka, 
Cyklisté vítáni a Praha 20, možnost občerstvení 
 
Každý účastník získá zdarma Cykloprůvodce Labská stezka 2018 a mapu dálkové cyklotrasy 
EuroVelo 4 v Praze. Návrat buď po EuroVelo 4 do centra Prahy nebo vlakem z Horních Počernic 
na Masarykovo nádraží. 
 
Trasa pohodové rodinné cyklojízdy (do 35 km): https://mapy.cz/s/2oEKq 
Více info o Labské stezce: www.labska-stezka.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 
 
 

Partneři akce: 

Obec Káraný 
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