
 

 

 

 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

VLS dokončují opravu páteřní cyklostezky v Ralsku 
 
Mimoň, 12. srpna 2016 – Za bezmála tři miliony korun opraví Vojenské lesy a statky v Ralsku jednu 
z páteřních cyklotras na Liberecku, cyklostezku č. 3050, která je součástí oblíbeného tzv. Generálského 
okruhu v bývalém újezdu. Oprava se týká dvoukilometrového nevyhovujícího úseku nedaleko Socho-
rova pomníku u Hamru na Jezeře a dokončena bude v nejbližších dnech. 
 

Úsek u Sochorova pomníku, který je připomínkou nevyjasněné autonehody, při níž zahynul válečný hrdina gene-
rálmajor Antonín Sochor, je jedním z nejrušnějších cykloturistických uzlů unikátní přírodní lokality bývalého vojen-
ského újezdu Ralsko. Kříží se zde totiž frekventované cyklotrasy č. 3046 a č. 3050 a nachází se na samém středu 
Hamerského naučného okruhu. Z jedné z páteřních cyklostezek Libereckého kraje s číslem 3050, vedoucí až 
z Pěnčína u Svijan, nastupují cyklisté na všechny hlavní trasy v Ralsku, včetně cyklostezek vedoucích oborou Židlov. 
Její stav v inkriminovaném úseku však již delší dobu neodpovídal frekventovanému provozu. 
 
„Asfaltová cyklostezka měla zcela degradovanou obrusnou vrstvu, byly na ní vyjeté koleje a hluboké díry. Jedna ze 
zatáček byla díky stavu povrchu doslova nebezpečná a naprosto nevyhovující byly také odtokové poměry dešťové 
vody,“ vypočítává stav cyklostezky ředitel divize VLS v Mimoni Roman Vohradský. 
 
Díky investici Vojenských lesů a statků ve výši 2.847.671,- Kč bez DPH tak nevyhovující úsek cyklostezky již získal 
nový asfaltový povrch. V současné době na něm finišují dokončovací práce, které by měly být hotovy do konce 
srpna.  
 
„Je třeba dodělatt krajnice a další stavební prvky navazující na samotnou stezku, dokončuje se také stavba objezdu 
závory pro cyklisty,“ dodal ředitel Vohradský. 
 
Vojenské lesy a statky jsou hospodářským správcem lokality bývalého vojenského újezdu Ralsko. Státní podnik 
podniká v oblasti lesnictví, těžby dřeva myslivosti i rybářství a zemědělství. V posledních letech se však výrazně 
orientuje také na podporu rozvoje turistického ruchu   a rekreace v této unikátní přírodní lokalitě. VLS provozují 
v Hradčanech Informační centrum VLS s expozicí o místní přírodě, vybudovali zde 25 kilometrů cyklotras, 28 kilo-
metrů značených turistických tras, 11 km tras pro in-line bruslaře i šestikilometrovou hypostezku. V režii VLS 
v bývalém vojenském prostoru funguje naučná stezka Jeřáb, šest bezplatných parkovišť pro návštěvníky i desítka 
turistických odpočívadel. V lokalitě byl v roce 2011 z iniciativy VLS a dalších majitelů pozemků zřízen Lesnický park 
Bezděz, propagující myšlenku trvale udržitelného lesního hospodaření, v rámci kterého jsou v maximální možné 
míře vyváženy ekonomické, ekologické i sociální funkce lokality.  
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