Kraj

magazín Libereckého kraje
číslo: 08
ročník: 2021

Na kole po Libereckém kraji
Jako ryba ve vodě se v kraji budou cítit
cyklisté. Region pod Ještědem přímo vybízí
k projížďkám na kole. Náročným i méně
zdatným milovníkům kol či koloběžek jsou
k dispozici lehké i těžké trasy s nádhernými
výhledy do přírody. Tam, kde se v zimě prohání běžkaři, se v létě lze projet na kole, ideální trasou bude například Jizerská magistrála. Její stoupání je možné vyměnit za
klidnější a nenáročné trasy v Máchově kraji
či okolí Kamenického Šenova. Cyklostezky
Ploučnice nebo Varhany provedou Lužickými
horami a Greenway Jizera odhalí
krásy Českého ráje. Nově také
vzniká cyklostezka Svaté
Zdislavy. Do mnoha míst
vás navíc dopraví cyklobusy,
jejich přehled je na odkazu
www.iidol.cz/stranky/
56:letni-sezona.html.
kilometrů cyklotras
Pro náročnější cyklisty
dopravou na území kraje.
je v Libereckém kraji
a milovníky adrenalinu jsou
Jedná se zejména o podv Libereckém kraji vybudovány
poru projektové přípravy
singltrekové tratě pod Smrkem,
cyklostezek a zajištění jejich
na Tanvaldském Špičáku nebo
stavby, na což kraj vydává
v České Lípě, či bikeparky pod Ještědem,
peníze prostřednictvím dotací
v Rokytnici nad Jizerou a nově vzniká
z resortu dopravy. Mezi činnosti kraje patří
bikepark také ve Smržovce.
také žádat stát o podporu formou dotací
Podpora cyklistických aktivit ve zdejším
ze Státního fondu dopravní infrastruktury
regionu je dlouhodobým záměrem Libea dalších dotačních programů a titulů. V roce
reckého kraje. Rok od roku vkládá krajská
2016 měl Liberecký kraj ve svém rozpočtu
správa do této oblasti stále více prostředků;
na cyklodopravu 5 milionů korun, v dalším
lze je čerpat na obnovu cyklostezek a s tím
roce se rozdělilo mezi žadatele téměř
souvisejících projektů. Úlohou kraje je zajis14 milionů korun, v roce 2018 10 milionů
tit finanční prostředky na stavbu a obnovu
korun a v roce 2019 se částka přiblížila
cyklostezek, a zároveň pomoci při koordinaci k 20 milionům korun. (pokraaktivit spojených s cykloturistikou a cykločování článku na Facebooku)
více na

2300

Obrazem
Kola, koloběžky, cyklobusy, cyklostezky,
cyklotrasy, bikeparky, singltreky,
dopravní hřiště a mnoho dalšího pro
cyklisty najdete v Libereckém kraji…

V Libereckém kraji je přes 2000 km
značených cyklotras

Milovníkům jízdy na kole má Liberecký kraj
rozhodně co nabídnout. Mohou využít
tisíce kilometrů nejrůznějších tras rozličné
náročnosti a délky – od menších, lokálních
stezek až po rozsáhlé projekty s přesahem
do okolních regionů či států, jakými jsou
Cyklostezka Odra-Nisa, Cyklomagistrála
Ploučnice, Cyklostezka Varhany, Greenway
Jizera či Cyklostezka svaté Zdislavy. Právě
posledně jmenovaná, na jejíž výstavbě
se v současné době pracuje, představuje
pozoruhodný počin. Křísí totiž dávno

zapomenuté trasy, kudy vedla silnice
a železnice. Dílem kopíruje někdejší romantickou trať 8n, která vedla z Jablonného
v Podještědí přes Cvikov do Svoru a zčásti
povede po neméně romantickém lesním
úseku dnes opuštěné státní silnice – výpadovky z Liberce na Děčín nedaleko Jítravy.
Tato trasa je optimální, jednak není třeba
řešit složité majetkoprávní poměry a také
není nutné budovat mimoúrovňové křížení
silnice. Právě projekt, jakým je Cyklostezka
svaté Zdislavy, v kostce představuje
důležitost, jakou pro Liberecký kraj podpora cyklistiky, která je novodobým a stále
populárnějším trendem, představuje.
Pro sportovce a turisty je nutné vybudovat
kvalitní infrastrukturu, aby cyklisté měli
dostatek prostoru, a nedocházelo tak ke
zbytečným kolizím s motorovými vozidly.
Řečeno v kostce, cílem je poskytnout turistům na kolech ideální podmínky pro jejich
hobby a umožnit jim, aby se svému koníčku
mohli oddávat stranou rušných autostrád
v klidu a bezpečí.

více na

Přilba snižuje
vážnost úrazů
cyklistů
S ředitelem Týmu silniční bezpečnosti
Janem Polákem o bezpečnosti na silnicích,
a to především o bezpečnosti cyklistů.
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