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Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob, které se do této podoby 
transformovalo v roce 1999 z původního sdružení měst a obcí. Hlavní náplní činnosti sdružení je rozvíjení aktivit za 
účelem rozvoje cestovního ruchu  
v turistickém regionu Český ráj. V současné době má sdružení 49 členů. 
Toto zájmové sdružení s centrem v Turnově, spojuje nejen všechna větší města regionu - Mladou Boleslav, Sobotku, 
Jičín, Turnov, Lomnici n. Pop., Železný Brod a Mnichovo Hradiště, ale i mnohé menší obce a další právní subjekty. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Tisková zpráva  
 
GREENWAY JIZERA 2008 - CYKLOVÝLETY 
 
► Vloni 18. zá ří byla ve Svijanech slavnostn ě podepsána dohoda o partnerství p ři stavb ě cyklostezky podél 
celého toku Jizery od pramene po soutok s Labem  a tím i o napojení na síť mezinárodních evropských cyklostezek. 
Dohodu v Pivovarské restauraci potvrdili hejtmané Středočeského a Libereckého kraje, Petr Bendl a Petr Skokan. 
K iniciativě se formou memoranda připojila také většina obcí a města z celého toku řeky a občanská sdružení. Podpisu 
předcházela dvoudenní cyklojízda dvou skupin cyklistů od pramene po soutok s Labem. 
 
► Přípravu cyklostezky koordinuje Sdružení Český ráj. V letošním roce se jako p řipomínka lo ňské akce a 
sou časně také jako možnost informovat ve řejnost o postupu prací jedou vyjíž ďky na kolech podél řeky. První 
jízdy se zasvěceným průvodcem, ke kterým se může připojit každý, kdo bude chtít, se uskutečnily o víkendu 23. a 24. 
srpna a v sobotu 30. srpna. Následují jízdy 6. a 7. září. V průběhu podzimu by se potom mělo uskutečnit shrnující 
jednání, kde budou představeny novinky kolem Greenway Jizera. Původně ohlášené setkání hejtmanů ve Svijanech se 
bohužel pro jejich časové zaneprázdnění neuskuteční. 
 
► Podle ohlasu prvních letošních jízd podél Jizery, j e zájem ve řejnosti na vybudování cyklostezky pom ěrně 
velký. „První vyjížďka Pojizeřím v sobotu 24. srpna byla jakousi zkušební akcí tohoto druhu, kdy jsme si ověřovali, jaký 
zájem o cykloturistiku v regionu je, a jak lze zvládnout organizaci podobné akce. Vyjížďky se zúčastnilo asi 30 cyklistů. 
Přibližně polovina jela parním vláčkem ze Semil, zbytek se připojil na nádraží v Turnově,“ přiblížil Daniel Mach 
z Městského úřadu v Semilech. Většina cyklistů dorazila z měst a obcí po trase z Turnova do Semil, přijelo ale i několik 
cyklistů z Liberce a Jablonce nad Nisou, a mezinárodní ráz akci dodala skupina cyklistů ze Slovenska a Rakouska, kteří 
trávili dovolenou v kempu v Sedmihorkách. 
„Největší atrakcí pro účastníky první cyklojízdy byla zajisté návštěva vodní elektrárny v Podspálově, která pro mnohé 
znamenala zakončení cesty. Pouze skupinka asi deseti lidí dorazila po náročném stoupání na Spálov až do Semil. 
Protože nám přálo počasí, nebyl s výletem žádný větší problém. Organizace trochu skřípala při dodržování časového 
plánu výletu, protože už na turnovském nádraží jsme nabrali asi půlhodinovou ztrátu. Proto musela být vypuštěna 
návštěva ve výrobně skleněných figurek pana Olivy v Železném Brodě,“ doplnil Mach. 
Cyklojízda měla za účel propagaci projektu výstavby cyklostezky podél toku Jizery, takže cyklisté museli absolvovat jízdu 
i po několika problematických úsecích, kde cyklostezka citelně chybí. Cyklisté zvlášť podpořili záměr vybudování stezky 
ze Železného Brodu do Semil, protože tento úsek považují za velmi atraktivní. 
 
► V pořadí druhá cyklojízda se uskute čnila v ned ěli 25. srpna.  Počasí bohužel nepřálo. Za citelného chladna a 
deště od železniční zastávky Turnov město vyrazilo devět cyklistů. V Přepeřích se účastnici setkali s místostarostou 
Romanem Polákem, který je seznámil se záměry obce v trase budoucí Greenway Jizera. Po cestě se připojil ještě 
místostarosta z Pěnčína Josef Kvapil s rodinou. Další krátká zastávka byla v části obce Pěnčín - Kamení, kde předseda 
Sdružení Český ráj Aleš Hozdecký pohovořil o zajímavostech nacházejících se v okolí trasy cyklojízdy. „Na zámku 
Sychrov jsme se zúčastnili poutavé a pro všechny účastníky zajímavé prohlídky druhého patra zámku, kde právě 
probíhají restaurátorské práce. Účastníci měli možnost dozvědět se něco o historii této části zámku, o jednotlivých 
postupech restaurátorských prací a budoucí podobě těchto prostor. Po krátké občerstvovací přestávce jsme pokračovali 
lipovou alejí Rohanka směrerm na Jenišovice. Trasa dále vedla kolem jenišovického kostela krátkým lesním úsekem na 
Malý Rohozec do pivovaru. Zde se k nám na prohlídku pivovaru připojili ještě další tři lidé na celkových šestnáct. 
Nakonec tedy i tato cyklojízda nedopadla špatně a splnila svůj účel,“ shrnula Hana Žďárská ze Sdružení Český ráj. 
 
 
 
 
 



 

 

 
► V pořadí třetí cyklojízda se uskute čnila v sobotu 30. srpna v okolí Mnichova Hradišt ě. Počasí posledního 
prázdninového víkendu bylo jako vymalované, není se tedy co divit, že vyjížďky se zúčastnilo na 70 cyklistů! Přítomné na 
náměstí uvítali zástupci města, přítomen byl i senátor Jaromír Jermář. 
Na startu mohli cyklisté získat ukázky z aktuální nabídky propagačních materiálů Českého ráje - turistické noviny, 
zpravodaj, katalog Dovolená, cyklovýlet Mnichovohradištskem, informaci o regionálních produktech, cestomapu a další 
z kufru doprovodného vozu Škoda Fabia GreenLine, zapůjčeného partnerem projektu Škoda Auto, a. s. 
„Účastníci absolvovali asi 25 kilometrů méně náročným terénem. Po cestě navštívili Káčov, Zásadku, Březinu. Cílem 
byla zřícenina hradu Valečov, kde se všichni mohli zúčastnit odpoledního programu pro děti s názvem Hurá do školy. 
Pro účastníky vyjížďky bylo připraveno občerstvení v podobě grilovaných klobás od jednoho  z mediálních partnerů 
vyjížděk, Radia Jizera,“ uvedl Jiří Lukeš, projektový manažer Sdružení Český ráj. 
 
► Na sobotu 6. zá ří jsou naplánovány celkem t ři vyjíž ďky.   
* Svazek měst a obcí Krkonoše připravuje jízdu z Kořenova podél Jizery do Jilemnice. Využity budou krkonošské 
cyklobusy, mj. je plánována návštěva muzea v Pasekách nad Jizerou a ve Vysokém nad Jizerou. 
* Druhá cyklojízda se týž den uskuteční na Mladoboleslavsku. Pro zájemce je připravena delší, asi 50 kilometrová 
vyjížďka nenáročným terénem s návštěvou zámku Loučeň a památníku Bedřicha Smetany v Jabkenicích. Garantem 
cyklojízdy je Kultura města Mladá Boleslav a.s. 
* Třetí jízda se v sobotu 6. září koná v dolním Pojizeří. Jede se hvězdicovitě do Lázní Toušeň. První trasa je plánována 
z Hrušova, další z Milovic, Lysé nad Labem, z Prahy - Černého mostu a z Letňan. Tuto netradiční cyklojízdu garantuje 
Svazek obcí Dolní Pojizeří. Jedna trasa je plánována i pro vodáky, a sice sjezd Jizery z Hrušova do Lázní Toušeň. 
 
► Poslední vyjíž ďka je pro všechny zájemce p řipravena na ned ěli 7. září. Cyklojízdu garantuje Město Semily, 
pojede se směrem na Loukov a Bystrou, kde se účastníci podívají do muzea techniky a přes Čikvásky zpět do Semil. Na 
trase je připraveno jedno překvapení pro děti do 16 let. 
 
► Podrobnosti o jednotlivých vyjíž ďkách najdete v samostatné p říloze, která je sou částí této tiskové zprávy. 
 
► Výstavba moderní evropské cyklostezky Greenways Jizera má podporu asi 60 obcí na toku řeky, které si od 
cyklostezky slibují rozvoj turistiky, podnikatelských aktivit a také zlepšení péče o životní prostředí a zvýšení bezpečnosti 
pro cyklisty v koridoru řeky. Podle předsedy Sdružení Český ráj Aleše Hozdeckého stále platí termín dokončení těch 
nejvýznamnějších úseků v roce 2015. Nejpozději v roce 2010 by měly být zahájeny stavební práce na prvních úsecích. 
 
► Poprvé myšlenka vystavět cyklostezku od pramene Jizery až po její ústí do Labe s přímým napojením Prahy zazněla 
asi před deseti lety. Intenzivně se na ní pracuje od roku 2003 a zejména od přelomu let 2006 a 2007. Vybudování páteřní 
cyklostezky je I. etapou celého projektu, konečným cílem je realizovat multifunkční koridor pro pěší, cyklisty, vodáky atd. 
Budoucí cyklostezka by mohla zároveň podpořit i další aktivity v obcích a regionech. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Partne ři projektu Greenways Jizera:  
Středočeský kraj, Liberecký kraj, Škoda – auto a.s., Nadace Partnerství, Krkonoše –svazek měst a obcí, Město Semily, 
Město Železný Brod, Město Turnov, Město Mnichovo Hradiště, Statutární město Mladá Boleslav, Zlatý pruh Polabí, o.p.s. 
Koordinátorem celého projektu je Sdružení Český ráj 
 
Cyklostezka bude součástí evropské sítě bezpečných stezek Greenways. V České republice se tak připojí například ke 
Greenways Praha - Vídeň nebo Moravským vinařským stezkám, které podporuje Nadace Partnerství. 
 
Partnery programu Greenways Jizera je Nadace partnerství a Nadace České spořitelny. Cyklojízdy Greenways Jizera 
jsou finančně podpořeny Nadací partnerství a Nadací České spořitelny.   
 
 

                           

                                                              
     
 
Mediální partne ři cyklojízd podél Jizery v srpnu a v zá ří 2008: 
Český rozhlas SEVER, Rádio Jizera 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakty: 
 
► Předseda správní rady Sdružení Český ráj:  Aleš Hozdecký, místostarosta,  Město Turnov, tel. 481 366 225,  
fax: 481 366 221, mobil 737 224 567, e-mail: info@cesky-raj.info  
► Manažer SČR:  
Ing. Jitka Stránská, tel. 739 611 608, e-mail: stranska@cesky-raj.info 
Ing. Jiří Lukeš, tel. 739 611 493, e-mail: lukes@cesky-raj.info 
► Jednatelé sdružení: 
- Ing. Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního ruchu, Město Turnov, tel. a fax: 481 366 258,  
e-mail: e.gruberova@info.turnov.cz 
- Bc. Alena Stillerová, referent odboru kultury a cestovního ruchu, Město Jičín, tel. a fax: 493 545 172,  
e-mail: stillerova@mujicin.cz 
- Gerard Keijsper, vedoucí informačního centra Mladá Boleslav, tel. a fax: 326 322 173, mobil: 605 071 902,  
e-mail: keijsper@kulturamb.eu 
 
Tisková zpráva byla vydána 3. září 2008 


