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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 9/2018, vydána 14. září 2018 
 
CYKLOJÍZDA GREENWAY JIZERA Z LÍŠNÉHO DO ŽELEZNÉHO BRODU 

Sdružení Český ráj srdečně zve všechny cyklisty a příznivce stezky Greenway Jizera na letošní cyklojízdu, která se 
uskuteční v rámci Týdne mobility v sobotu 22. září od 10.00 hodin.  
 
Pro letošní cyklojízdu byl vybrán úsek Líšný – Železný Brod, který je zatím pro výstavbu cyklostezky komplikovaný. 
Úzké údolí Jizery, z jedné strany silnice, z druhé železniční trať, zátopová oblast stoleté vody… To vše jsou skutečnosti, 
kvůli kterým se o cyklostezce Greenway Jizera v úseku z Líšného do Železného Brodu bohužel zatím pouze diskutuje. 
Do míst, kde už cyklostezka vede (Turnov – Malá Skála – Líšný), přivádí stezka tisíce turistů, které by rádi uvítali i 
podnikatelé v Železném Brodě. 
Cyklostezka by v tomto úseku sloužila i místním obyvatelům, kteří mnohdy při cestě za prací jezdí na kole po 
mezinárodní silnici s hustým provozem.  
 
V rámci připravované cyklojízdy bude prezentována aktuální situace a stav projektové přípravy tohoto úseku.  
Sraz účastníků je v 10.00 hodin u Galerky v Líšném nebo je možno se do Líšného vydat společně z Turnova (sraz v 9.00 
hodin na parkovišti v Dolánkách) či ze Železného Brodu (sraz v 9.00 hodin u radnice).  
 
Podrobné informace na www.greenwayjizera.cz. 
 
 
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  


