
Cykloturistika 

  

1993 – byla ustavena pracovní skupina Cykloturistika 

 

Fakta 1993-2000 

 

1993 – byl zpracován generel „Cyklotrasy v oblasti ERN“ - realizace značek na okruhu v 

Liberci 

1994 – ve spolupráci s Klubem českých turistů byla vydána „Metodika značení 

cykloturistických tras v ERN“ 

1994 – bylo dokončeno značení hřebenového úseku č. 54  - Jizerské hory - Oldřichov 

v Hájích - Harrachov. Úsek byl napojen na 2 hraniční přechody Krompach a Petrovice. 

Součástí tohoto projektu je do budoucna i cyklotrasa přes vojenské lesy Ralsko 

1996 – podařilo se vybudovat cyklotrasy v bývalém vojenském prostoru Ralsko 

1997 – byly proznačeny cyklotrasy v Českém ráji v celkové délce přes 250 km.  

1997 – začaly přípravné aktivity na projektu „Cyklostezka Hrádek nad Nisou-Liberec jakoţto 

součást Cyklostezky Odra-Nisa 

1997 – byla vydána publikace „Cyklotrasy a cyklostezky v Euroregionu Nisa“ 

1997 – Euroregion se prezentoval na „Turistické burze v Görlitz“ a „Tourtec 1997“ v Jelenie 

Góře 

1997 – bylo dokončeno vyznačení cyklotras v celém Šluknovském výběţku 

1998 – Euroregion se účastnil turistické výstavy v Lipsku 

1998 – byla zpracována studie „Návrh rozvoje cykloturistiky v Euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa“ 

1999 – podařilo se vybudovat okruţní značenou cyklotrasu na úseku Sohland-Šluknov-

Jiříkov-Ebersbach-Neusalza-Spremberg 

1999 – byl vydán leták „Co udělat pro cestování v krajině – cykloturistika“ a publikace 

„Církevní památky“ 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – uskutečnila se „Konference k rozvoji cykloturistiky v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“, 

jejímţ hlavním výstupem bylo přeshraniční Memorandum, obsahující propojení existujících a 

výstavbu specifických, tématických přeshraničních cyklotras (v obsahu je i budoucí výstavba 

Krakonošovy stezky) 

2000 – byla vybudována cyklomagistrála spojující cyklotrasy od Zitau na Frýdlant – Nové 

Město p. Smrkem podél Jizerských hor do Krkonoš v Polsku. 

2001- zrodila se myšlenka na projekt „Mezinárodní magistrála „Pramen Nisy-Balt“ – projekt 

zrealizován později pod názvem Odra-Nisa 

2002 – začaly se vyvíjet první aktivity na projektu „Cyklomagistrála Odra-Nisa“ – návrhy na 

logo, rozmístění informačních tabulí po celé trase, razítková kníţka .  

2002 – z prostředků Fondů malých projektů se podařilo zrealizovat proznačení všech okresů 

české části ERN se zaměřením na propojení dálkových tras jak do sousedních států, tak 

sousedních krajů.  

2004 – byl vydán třístranný kalendář cyklistických akcí „Kalendář cykloakcí Horní Luţice“ 

2004 – Euroregion prezentoval svou činnost na veletrzích cestovního ruchu ITB Görlitz, 

Euroregiontour 2004, Wroclaw, Den Sasů apod. 

2004 – byl vydán komplexní propagační materiál celého území ERN „Katalog turistických 

atraktivit a informací Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa  



2005 – byla vybudována mezinárodní cyklotrasa „Krakonošova stezka“. Úsek dlouhý 250 km 

74vede přes Saské a České Švýcarsko, Ţitavské hory, Jizerské hory a Krkonoše. Pro cyklisty 

je k dispozici tříjazyčný leták s popisky a mapou celé stezky.  

2005 – vznik koncept projektu „Multifunkční turistická magistrála ERN – Nová Hřebenovka“ 

2005 – byla vybudována cyklotrasa Grossschönau-Varnsdorf-Seifhennersdorf - Rumburk 

podél řeky Mandavy 

2005 – 15. 7. byl oficiálně otevřen turistický hraniční přechod Orle-Jizerka 

2006 - začala realizace projektu „Zajištění digitální mapy pro německé a české území ERN“ 

2008 – bylo dokončeno proznačení cyklomagistrály „Odra-Nisa“ včetně instalace 

informačních tabulí. 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Přeshraničně se informovat o aktualitách ve vedení tras, značení a vybavení sluţbami na 

euroregionálních cyklomagistrálách 

 Podporovat přípravu a realizaci projektů týkajících se rozvoje přeshraniční cykloturistiky 

v ERN 

 Podporovat bezpečnost cyklodopravy budováním samostatných segregovaných 

cyklostezek a postupně vymísťovat cyklotrasy z dopravně frekventovaných silnic, 

 Vyhledávat vhodné přeshraniční projekty pro program Cíl 3 

 


