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TISKOVÁ ZPRÁVA NADACE PARTNERSTVÍ 

Týden na kole se rozjede za Stromy svobody. V úterý se zastaví 

i v Praze 

Brno (17. května 2018) – V rámci akce „Týden na kole“, organizované již 15. rokem Nadací 

Partnerství, oslaví mezinárodní cyklojízda s účastníky z Česka, Rakouska a Slovenska 100. výročí 

vzniku republiky prostřednictvím zastávek za Stromy svobody podél páteřní dálkové cyklotrasy 

EuroVelo 4. Jedna ze zastávek pelotonu čítající několik desítek cyklistů na více než 900 km dlouhé 

trase bude i na Praze 4 u Lípy srdčité rostoucí u základní školy Jeremenkova 1003. Zde se v úterý 22. 

května v 13.30 hodin cyklisté setkají se starostou Prahy 4 Petrem Štěpánkem a ředitelkou školy 

Ivetou Jandovou a dětmi. 

„V rámci týdne na kole chceme ukázat ve spolupráci s kraji a obcemi možnosti využití turistických a 

kulturních atraktivit trasy EuroVelo 4 a páteřních dálkových cyklotras jako cyklostezka Ohře či Labská 

stezka. Zároveň se účastníci cyklojízdy seznámí se Stromy svobody i akcemi partnerů pořádaných v rámci 

oslav významného národního jubilea,“ říká Daniel Mourek, koordinátor evropských tras EuroVelo v ČR, který 

pojede v čele pelotonu. Účastnící cyklojízdy s sebou povezou také několikametrovou trikolóru, na kterou 

budou moci účastníci vzpomínkových akcí přidávat své podpisy. Zastavení za Stromy svobody plánují na 

své trase účastníci celkem šest. 

Jedna z nich bude právě i padesátileté lípy před základní školou Jeremenkova. „Stromy svobody symbolizují 

vznik Československé republiky, do výsadby se v letech 1918 a 1919 zapojili starostové, žáci i členové 

místních spolků. Sázely se i v pozdějších letech vždy, když si lidé chtěli připomenout a oslavit význam 

svobody a demokracie. To je i případ Lípy před ZŠ Jeremenkova v Praze 4, vysazené na podzim 1968 

bývalými studenty a učiteli," dodává Petr Štěpánek, starosta největší pražské městské části. 

Cílem mezinárodní propagační cyklojízdy je pozvat i představitele komunit, odborné turistické veřejnosti, 

médií a cestovních kanceláří k jízdě a k setkáním s místními aktéry a názorně tak ukázat možnosti využití 

evropských cyklistických tras. Pro ubytování a stravování budou použity certifikované služby „Cyklisté 

vítáni“. 

EuroVelo jsou evropské trasy, spojující sever a jih či východ a západ Evropy v rámci 70 000 km cyklotras. 

Síť EuroVelo koordinuje na evropské úrovni Evropská cyklistická federace, v jednotlivých zemích pak 

národní koordinační centra. V Česku je to Nadace Partnerství především ve spolupráci s kraji. Českem 

prochází čtyři dálkové evropské cyklotrasy EuroVelo 4, 7, 9 a 13 v celkové délce přes 2 100 km. 

EuroVelo 4 prochází napříč ČR od západu (Cheb) na východ (Ostrava) přes Prahu a s 921 km je nejdelší 

EuroVelo trasou v ČR. Za Loňský rok začátkem její trasy v Chebu projelo přes 75 tisíc cyklistů a pěších, 

sčítače na jejím konci v Ostravě naměřili přes 100 tisíc návštěvníků. Díky iniciativě krajů a obcí se jí daří 

proznačovat a rozvíjet. Trasa samotná kopíruje částečně i významné národní cyklotrasy jako Cyklostezka 

Ohře, Panevropská stezka/CT 3, Greenway Jizera, Labská stezka, Moravská stezka a další. 

Nadace Partnerství letos vydala Mapu dálkových cyklotras Greenways a EuroVelo v ČR s certifikovanými 

ubytovacími, stravovacími a dalšími službami „Cyklisté vítáni“, která je v měřítku 1:600.000 k dispozici na 

jejím e-shopu. 
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Více informací: www.nadacepartnerstvi.cz  

Informace pro média: Daniel Mourek, manažer mezinárodních projektů Nadace Partnerství 

e-mail: daniel.mourek@nap.cz, telefon: (+420) 736 747 361 

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby 

a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i 

v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou 

celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací 

centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. 

www.nadacepartnerstvi.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  

EuroVelo jsou evropské trasy, spojující sever a jih či východ a západ Evropy v rámci 70 000 km cyklotras. 

Síť EuroVelo koordinuje na evropské úrovni Evropská cyklistická federace, v jednotlivých zemích pak 

národní koordinační centra. V Česku je to Nadace Partnerství především ve spolupráci s kraji. Českem 

prochází čtyři dálkové trasy EuroVelo 4, 7, 9 a 13 v celkové délce přes 2 100 km. 

www.eurovelo.com  

www.eurovelo.cz 

 


