
 
 

 

Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením právnických osob. Jeho cílem je přispívat k rozvoji oblasti 

Český ráj při zachování přírodních a kulturních hodnot. V současné době má sdružení 59 členů a spojuje města a 

obce regionu a další právní subjekty. 

Tisková zpráva SČR 09/2020, vydána 22. září 2020 
 
S DALŠÍM ÚSEKEM CYKLOSTEZKY PODÉL JIZERY SE OSOBNĚ SEZNÁMILI HEJTMAN LIBERECKÉHO 
KRAJE I STAROSTOVÉ MĚST A OBCÍ NA TRASE 
 
V neděli 20. září se uskutečnila cyklojízda na trase plánované cyklostezky Greenway Jizera mezi Svijany a 
Bakovem nad Jizerou. Bezmála tři desítky účastníků z řad příznivců cyklistiky i zástupců samosprávy čekala 
zhruba 25kilometrová trasa za krásného, pozdně letního počasí u příležitosti Evropského týdne mobility.  
 
„Sdružení Český ráj cyklojízdy pořádá ve spolupráci s obcemi na trase každoročně od roku 2007, kdy se na 
hranici Libereckého a Středočeského kraje setkali hejtmani obou krajů, aby společně s dalšími partnery podepsali 
dohodu o spolupráci na projektu. Cyklojízda je každoročně věnována vybranému úseku, kde představíme 
připravovanou či projektovanou trasu a informuje o aktuálním stavu,“ říká koordinátor projektu Jiří Lukeš. 
 
Letošní trasa cyklojízdy sledovala úsek Svijany – Loukov – Loukovec – Mohelnice nad Jizerou – Mnichovo 
Hradiště – Veselá – Bakov nad Jizerou, pro který je v současné době zpracovávána studie proveditelnosti. Studii 
zadala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje z pověření kraje na základě podkladů od obcí na trase 
- v čele s městy Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou. Cílem studie je prověřit navrhované vedení cyklostezky 
z pohledu územních limitů, technické a finanční náročnosti a majetkoprávních vztahů, a navrhnout rozdělení do 
částí, které bude možné projekčně připravit a následně realizovat. Zpracovatelem studie je společnost 4roads 
s.r.o. Podobná studie byla zpracována v loňském roce také pro úsek Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou, kde 
se nyní vybírá část pro pokračování projektové přípravy. 
 
Letošní cyklojízdy se zúčastnili mj. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Petr Tulpa, náměstek hejtmana, 
Tomáš Hocke, starosta Turnova, Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště, Radim Šimáně, starosta Bakova 
nad Jizerou, a v neposlední řadě Jana Svobodová, předsedkyně pořádajícího Sdružení Český ráj. Mezi účastníky 
byli zastoupeni např. cyklisté z Mnichova Hradiště či Bakova nad Jizerou, kteří se zajímali o aktuální stav projektu 
cyklostezky. 
 
Na trase je kromě představení plánované trasy čekalo občerstvení na mnichovohradišťském Vostrově, 
představení rekonstrukce náměstí v Mnichově Hradišti, informace o projektované lávce přes Jizeru u továrny 
Kofola a závěrečné občerstvení ve víceúčelovém areálu v Bakově nad Jizerou. 
 
Zmíněn byl i stav úseků, kde proběhla cyklojízda v posledních letech. Jak pro úsek Líšný – Železný Brod, tak i 
Turnov – Svijany, je zpracována projektová dokumentace pro území rozhodnutí a do konce roku se očekává 
vydání územního rozhodnutí. Oba úseky také získaly dotaci na pokračování projektové přípravy v úrovni DSP, 
která by měla proběhnout v příštím roce.  
 
Kontaktní osobou pro projekt GWJ je ing. Jiří Lukeš, koordinátor projektu Greenway Jizera, tel. 739 611 493,  
e-mail: lukes@greenway-jizera.cz 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Pozn.: Přiložené snímky jsou určeny pro využití pouze s touto TZ. 
 
 
Kontakty: 
 
• Kancelář: 
Markova 311, 511 01 Turnov, tel. 481 540 253, e-mail: info@cesky-raj.info 
 
• Předseda Sdružení Český ráj, z. s.: 
Mgr. Jana Svobodová, místostarostka Turnova, tel. 481 366 225 
 
• Ředitelka Sdružení Český ráj, z. s.: 
Ing. Jitka Kořínková, tel. 703 470 526, korinkova@cesky-raj.info 
 
• Zaměstnanci: 
Ing. Jan Mertlík – pracovník pro GIS a nemotorovou dopravu, tel. 739 447 782, mertlik@cesky-raj.info 
Lucie Podařilová, marketing, tel. 481 540 253, podarilova@cesky-raj.info 

 


