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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 57 členů a spojuje města a obce regionu a 

další právní subjekty. 

Tisková zpráva SČR 10/2019, vydána 13. září 2019 
 
CYKLOJÍZDA GREENWAY JIZERA 2019 
Již od roku 2007 pořádá Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery u příležitosti Evropského týdne mobility propagační 
cyklojízdy věnované projektu Greenway Jizera. Evropský týden mobility inspiruje každý rok od 16. do 22. září obyvatele 
českých měst a obcí, aby dali větší šanci alternativní dopravě. 
 
Cyklojízda Greenway Jizera se letos uskuteční v neděli 22. září. Sraz účastníků a začátek cyklojízdy je v 9.30 hodin 
v Turnově – u sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada. 
 
Trasa provede cyklisty z Turnova přes Modřišice, Všeň, Ploukonice, Příšovice a Svijany do Loukova po navrhované 
trase budoucí cyklostezky, která je předmětem zpracovávané projektové dokumentace (DUR). Doporučeno je 
trekkingové, nebo horské kolo. 
 
Zakončení vyjížďky je připraveno v areálu Zámku Svijany s drobným občerstvením a následnou exkurzí do pivovaru. 
Zájemci mohou cyklojízdu spojit s účastí na horolezeckém festivalu který ve dnech 19.-22. září hostí právě Zámek 
Svijany. 
 
Cyklojízda bude věnována aktuální situaci projektu a stavu projektové přípravy v úseku Turnov – Svijany a napojení na 
území Středočeského kraje.  Trasa cyklojízdy vede převážně po polních cestách a místních komunikacích, zčásti po 
silnici nižších tříd.  
 
Účast na cyklojízdě přislíbili mj. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, a Jana Svobodová, místostarostka města 
Turnov a předsedkyně Sdružení Český ráj. Cyklojízda je určena pro odbornou a širokou veřejnost, která má zájem o 
aktuální informace a stav projektu Greenway Jizera. V roce 2018 byla obdobná cyklojízda věnována problematickému 
úseku Líšný – Železný Brod. Projektové práce na budoucí cyklotrase/cyklostezce podél Jizery v současné době probíhají 
v určitém stupni rozpracovanosti po celé délce toku od Pasek na Jizerou až do Benátek nad Jizerou. 
 
Kontaktní osobou je Ing. Jiří Lukeš, koordinátor projektu Greenway Jizera, tel. 739 611 493, e-mail: lukes@greenway-
jizera.cz 
 
GREENWAY JIZERA 
 
Vize projektu Greenway Jizera – plně vybavený multifunkční koridor podél řeky Jizery s páteřní cyklostezkou a sítí 
bezpečných stezek pro bezmotorovou dopravu, který je využíván jak místními obyvateli, tak návštěvníky. Je budován a 
funguje na principech partnerské spolupráce a trvale udržitelného rozvoje území. 
 
Hlavním záměrem projektu je vybudovat zhruba 170 km dlouhou páteřní cyklostezku/cyklotrasu v těsné blízkosti Jizery s 
minimálním převýšením. Tato stezka bude začínat v blízkosti pramene Jizery s napojením na polské cyklotrasy a bude 
pokračovat po soutok s Labem a dále až do Prahy, kde se napojí na transevropské cyklostezky. Stezka bude sloužit jak 
návštěvníkům regionů, tak místním obyvatelům například při cestě do školy, za nákupem a do práce. V blízkosti větších 
měst a turistických center bude stezka budována jako multifunkční – budou ji vedle cyklistů využívat i pěší, in-line 
bruslaři atd. Stezka bude součástí koridoru Greenway Jizera pro rekreační vyžití a bezmotorovou dopravu. 

 

 
 



 

 

                                                                                                 
 

 
 
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. a Geoparku Český ráj, o. p. s. : 
Ing. Blanka Nedvědická, nedvedicka@cesky-raj.info, tel. 481 540 253 
 
• Zaměstnanci: 
Ing. Jitka Kořínková – manažer projektů, tel. 703 470 526, korinkova@cesky-raj.info 
Lucie Rakoušová – marketing, tel. 739 611 608, rakousova@cesky-raj.info 
Ing. Jan Mertlík – pracovník pro GIS a nemotorovou dopravu, tel. 739 447 782, mertlik@cesky-raj.info 
Alena Antošová – účetní, administrativní pracovník, tel. 481 540 253, antosova@cesky-raj.info  


