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Plán cyklotras v kat. území Čečelice

únor 2019

CYKLOTRASY A CYKLOSTEZKY
V katastru obce nebyla do r. 2014 žádná cyklostezka ani cyklotrasa.
Z iniciativy zastupitelstva obce vznikla v roce 2015 nová trasa číslo 8241, jejíž ukazatele
vedou středem obce. Pokud se po cyklotrase vydáte západním směrem, projedete ulici
Dlážděnou a celou polní cestu "V sadovkách". Pokračujete krátkým úsekem po silnici III. třídy
a polní cestou se dostanete do Liblic. Odtud se můžete napojit na č. 141, která Vás dovede na
Kokořínsko. Východním směrem se můžete projet ulicí Konětopskou a odbočit na Košátecký
les. Trasa č. 8241 končí na křižovatce "U Beranovy rokle". Dále můžete pokračovat
na návazné cyklotrasy do Pojizeří a Polabí.
Dalším novým úsekem s frekventovaným cyklistickým provozem, je trasa Čečelice – Všetaty.
Jejími uživateli budou
- rekreační cyklisté na trasách Byšice – Všetaty a Konětopy – Všetaty
- obyvatelé Čečelic na trase Čečelice – Všetaty cestující denně do zaměstnání ve Všetatech,
na vlakové nádraží ve Všetatech, děti do školy ve Všetatech, děti a mládež na odpolední
fotbalové tréninky a zápasy ze Všetat do Čečelic a zpět.
Dnes tito uživatelé využívají silnici II/244 a pohybují se v automobilovém provozu. Stav silnice
II/244 je nevyhovující až havarijní, cyklistika je zde proto riziková.
Obec Čečelice z toho důvodu navrhla zřízení nové 2,5 km cyklotrasy ve stopě historické
„všetatské pěšiny“, provedla její základní úpravu pro sjízdnost na kole a trasu bude postupně
dále zlepšovat; cílem je asfaltový povrch vhodný i pro inline brusle.

Stav 2014

Toto je stav roku 2014.
Veškeré cyklotrasy míjely
Čečelice obloukem. Na
nejbližší cyklotrasu bylo
nutné dojet po silnici a
napojit se v Košáteckém
lese.
V Liblicích je cyklotrasa č.
141, která je slepá a neměla

Stav 2017: cyklotrasa č. 8241 z Liblic do Čečelic a Konětop. Napojení na č. 8162

Zastavení
u kapličky

Plán 2019: Nová cyklotrasa z Čečelic do Všetat (obnova Všetatské pěšiny) – již schváleno

Toto je II. etapa rozvoje cyklotras v k.ú. Čečelice.
Zastavení
u kapličky

Obec na Vaše četné žádosti obnovila Všetatskou pěšinu nejprve
pro pěší a treková kola. Pěší a cyklisté již nemusí do Všetat
po rizikové silnici II/244, které chybí krajnice a jejíž stav je havarijní.
Na této trase je schváleno a připraveno vyznačení cyklotrasy
do Všetat a dále do Tišic a Mlékojed. Jestliže bude trasa dostatečně
využívána, obec bude usilovat o její prodloužení do obce
a vyasfaltování Všetatské pěšiny, aby byla vhodná i pro kočárky a inline
brusle.

NAVRHOVANÁ CYKLOTRASA „VŠETATSKÁ PĚŠINA“
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SCHVÁLENÁ CYKLOTRASA ČEČELICE – VŠETATY – TIŠICE – MLÉKOJEDY
spojení cyklotras č. 8241 v Čečelicích a č.2 v Mlékojedech

SCHVÁLENÁ CYKLOTRASA ČEČELICE – VŠETATY – MLÉKOJEDY
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