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Labská stezka v roce 2016 – investiční a marketingový plán
Vážené dámy, vážení pánové,
dovoluji si Vás oslovit jménem Ústeckého kraje jakožto představitele obcí a měst, které se podílejí
smluvně nebo partnersky na budování a správě Labské stezky, tedy cyklotrasy č. 2 (mezinárodní
dálkové cyklotrasy EuroVelo 7) na území Ústeckého kraje. Rád bych se s Vámi podělil o informace k
letošní sezóně z pohledu investičních plánů, údržby a marketingového rozvoje této frekventované
cyklotrasy.
Labská stezka prochází naším krajem v délce 96 km, kopíruje tok řeky Labe a spojuje oblast Štětska,
Podřipska, úrodné Zahrady Čech na Litoměřicku, prochází úzkým kaňonem Brány do Čech masivem
Českého středohoří kolem Ústí nad Labem, dále pokračuje přes Labské pískovce na Děčínsku a v
Českém Švýcarsku navazuje na německou Elberadweg (celá trasa od německého Cuxhavenu až po
Hřensko).
Ústecký kraj je vedle měst Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice a Roudnice nad Labem hlavním
investorem celé trasy, která se postupně úspěšně mění v cyklostezku a je jedním z hlavních turistických
produktů kraje – Brány do Čech a destinace České středohoří vůbec. Stále navyšující se investice
umožnily vznik podnikatelských aktivit přímo na stezce a v blízkém okolí a každým rokem přitahuje díky
marketingové kampani „Labská stezka v Českém středohoří – Brána do Čech“ další návštěvníky z
řad milovníků cykloturistiky a všech věkových kategorií. Její úloha se stává také významnou pro
každodenní rekreační funkci, zejména v okolí větších aglomerací. Je zároveň mezinárodní spojnicí mezi
ČR a Německem, na jehož území propojuje sedm spolkových zemí a láká tak díky své délce a
rozmanitosti turisty i z dalších evropských zemí, zejména pak Holanďany a Dány.
S ohledem na svou délku (1230km) a celoevropský význam je nutná řádná koordinace rozvojových a
marketingových aktivit na celé Labské stezce / Elberadweg jako celku. Proto se již před lety Ústecký
kraj rozhodl, společně se Statutárními městy Děčín, Ústí nad Labem a městem Litoměřice na spolupráci
s národním koordinátorem – Nadací Partnerství. Koordinátor za českou stranu je v úzkém spojení se
třemi koordinačními centry na německé straně. Věřím, že se podaří uzavřít memoranda ke koordinaci
Labské stezky mezi všemi kraji a významnými městy na stezce v celé naší republice.
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Koordinace marketingových aj. aktivit je základním předpokladem pro další rozvoj Labské stezky,
jakožto produktu cestovního ruchu s významným ekonomickým potenciálem. Jsem osobně rád, že
spolupráce všech čtyř koordinačních center na Labi umožňuje každoročně vydávat, za podpory nás,
signatářů memoranda, oficiálního průvodce Labská stezka, tzv. Elberadweg Handbuch (viz. příloha) a
to plně v české i německé verzi, spravovat jednotný web www.labska-stezka.cz a
www.elberadweg.de a mobilní aplikace. Společně s národní certifikací Cyklisté vítáni a její německou
obdobou má návštěvník jistotu standardu a přehlednosti služeb.
Pro implementaci celkové strategie Labské stezky v Ústeckém kraji a lokální koordinaci byla v roce
2013 pověřena Radou kraje touto činností v rámci turistického projektu Brána do Čech námi
spoluzaložená Destinační agentura České středohoří se sídlem v Litoměřicích. Každoročně zajišťuje
marketingové kampaně, distribuci materiálu, koordinaci druhů dopravy včetně lodní a jejich propagaci,
účast na veletrzích a významných akcích, certifikaci Cyklisté vítáni a podílí se významně na rozvoji
informační infrastruktury. A to vše v úzké spolupráci s odbory krajského úřadu a Nadací Partnerství. Ta
má na starost koordinaci dálkových cyklotras EuroVelo a dalších dálkových cyklotras ČR a jejich
propagaci v zahraničí ve spolupráci s agenturou CzechTourism.
Celá trasa je dlouhodobě rozvojovou prioritou Ústeckého kraje. Díky intenzivní činnosti odboru
regionálního rozvoje se podařilo dokončit veškerou projektovou dokumentaci a zajistit stavební povolení
na celkové dokončení chybějících úseků. Tím je dostavba připravena pro zpracování žádosti o dotaci a
vlastní realizaci. V loňském roce se podařilo dokončit chybějící úsek mezi Ústím a Děčínem
(Těchlovice – Jakuby), v letošním roce plánujeme výstavbu úseku mezi Nučnicemi a Lounkami. Za
přispění IROPu plánujeme výstavbu úseku mezi Třebouticemi, Křešicemi a Nučnicemi.
Ve spolupráci s destinační agenturou vzniklo 8 nových odpočivných míst. Destinační agentura plánuje
další s podporou dotace přeshraniční spolupráce společně s doplněním informační infrastruktury a
vyznačením trasy. V přípravě je též rozmístění až 10 integrovaných kontejnerů se sociálním zařízením a
dobíjecím místem pro stále oblíbenější elektrokola. Samotná komunikace a její blízké okolí vyžaduje
údržbu. Již třetím rokem zajistí základní údržbu krajská Správa a údržba silnic. Jsem osobně rád, že se
podařilo najít systematické řešení, které umožní zajistit sjízdnost a omezit zarůstání komunikace
zejména v období vegetace. Zároveň jsem rád, že se Vaše obce starají o komunální služby na stezce v
blízkosti obce a pomáhají tak aktivně s její správou a údržbou.
Úspěch produktu je postaven na úzké a jednotné spolupráci všech zainteresovaných, včetně Vás, obcí,
Vašich institucí. Prosím směřujme naše úsilí a finanční prostředky nastaveným směrem, netříštěme
prostředky mezi další, kteří by snad chtěli na dobrém jménu Labské stezky stavět své vlastní
ekonomické a jiné zájmy.
Dovolte mi závěrem sdělit základní kontakty nutné pro úzkou spolupráci:
KÚÚK –odbor regionálního rozvoje:




Ing. Pavel Hajšman, tel. 475 657 560, email: hajsman.p@kr-ustecky.cz
Zdenka Opočenská, tel. 475 657 548 , email: opocenska.z@kr-ustecky.cz – investice, závady, správa,
údržba
Bc. Barbora Hyšková, tel. 475 657 672; email: hyskova.b@kr-ustecky.cz – marketing LS
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Destinační agentura České středohoří, p. Jirman, tel. 412 871 141-2, jirman@ceskestredohori.info –
marketing, údržba informační infrastruktury, odpočivná místa, závady
Přeji všem úspěšnou nejen turistickou sezónu 2016.
Jan Szántó

Rozdělovník:
Štětí; starosta města a smluvní partner
Račice; starosta obce a smluvní partner
Dobříň; starosta obce a smluvní partner
Vědomice; starosta obce a smluvní partner
Černěves; starosta obce a smluvní partner
Chodouny; starosta obce a smluvní partner
Křešice; starosta obce a smluvní partner
Žalhostice; starosta obce a smluvní partner
Píšťany; starosta obce a smluvní partner
Velké Žernoseky; starosta obce a smluvní partner
Libochovany; starosta obce a smluvní partner
Velké Březno; starosta obce a smluvní partner
Malé Březno; starosta obce a smluvní partner
Litoměřice; starosta města a signatář memoranda ke koordinaci Labské stezky
Ústí nad Labem; primátor města a signatář memoranda ke koordinaci Labské stezky
Děčín; primátor města a signatář memoranda ke koordinaci Labské stezky

Na vědomí:
Destinační agentura České středohoří; identifikátor datové schránky
Místní akční skupina České středohoří; identifikátor datové schránky
Místní akční skupina Labské skály; identifikátor datové schránky
Místní akční skupina Podřipsko; identifikátor datové schránky
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor regionální rozvoje, oddělení cestovního ruchu
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kancelář hejtmana, oddělení mediální komunikace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
Centrum cestovního ruchu Litoměřice
Nadace Partnerství
Povodí Labe – závod Dolní Labe Roudnice nad Labem
LovosiceMěstský obvod Ústí nad Labem-Střekov
Dolní Zálezly; identifikátor datové schránky
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