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Uzavřená cyklostezka nebrání konání Nymburského půlmaratonu  

a čtvrtmaratonu  

V neděli 22. dubna odstartuje již šestý ročník běžeckého závodu s názvem Nymburský 
půlmaraton a čtvrtmaraton. Z důvodu rekonstrukce cyklostezky se pořadatelé obávali, aby 
trasa vedla podél Labe tak jako každý rok. Město společně s firmou provádějící 
rekonstrukci vyšlo pořadatelům vstříc, a tak se závod poběží i na uzavřené části 
cyklostezky. Celkovou rekonstrukcí prochází část cyklostezky na pravém břehu Labe  
v úseku od Vesláku až na konec hranice katastru města směrem do Poděbrad. 

V březnu tohoto roku byla zahájena rekonstrukce hojně využívané cyklostezky mezi 

Nymburkem a Poděbrady. Souvislou úpravou asfaltového povrchu a rozšířením na 3m projde 

úsek dlouhý 1,6 km začínající u sportovního areálu Veslák a končící katastrálním územím 

města Nymburk v blízkosti prvního mostku směrem do Poděbrad.  

Touto částí ovšem probíhá trasa běžeckého závodu Nymburského půlmaratonu  

a čtvrtmaratonu, který startuje 22. dubna. Šestý ročník tohoto závodu začíná i končí v Parku 

pod hradbami, kde bude pro návštěvníky i běžce připraveno občerstvení a tento rok bude 

přichystaný i doprovodný program pro děti. Tato akce se pyšní velkým zájmem  

a návštěvností, loni do Nymburka zavítalo 552 závodníků.  

Z tohoto důvodu město jednalo společně s pořadatelem a firmou provádějící rekonstrukci jak 

závod uskutečnit i přes probíhající stavební práce. Město i firma vyšly pořadatelům vstříc  

a harmonogram stavebních prací byl upraven, tak aby se závod mohl běžet obvyklou trasou. 

Doposud probíhaly vyměřovací práce a kácení nevyhovujících stromů. Dle harmonogramu 

budou na cyklostezce do konání akce Nymburského půlmaratonu probíhat hlavně práce na 

rozšíření cyklostezky (přesto zůstává uzavřena) a po ukončení závodu (od 25. 4.) začne 

frézování stávajícího povrchu!  

„Přestože je pravobřežní část cyklostezky uzavřena už od března, vyslyšeli jsme volání 

organizátorů závodu. Nymburský půlmaraton a čtvrtmaraton je totiž natolik oblíbená akce  

a byla by škoda měnit tradiční trať nebo akci úplně zrušit. Proto jsem moc rád, že se nám 

podařilo dojednat s firmou i organizátory vzájemnou shodu a závodu ani rekonstrukci stezky 

nic nebrání. Stavební firma zatím provádí přípravné stavební práce a s plnou vervou se pustí 

do odstraňování nevyhovujících povrchů hned po závodě. Dokonce se podařil domluvit, že 

červnový termín dokončení by neměl být nijak ohrožen. Navíc vysoutěžená cena je o 40 % 

nižší, než se předpokládalo v rámci rozpočtu,“ připomněl starosta města Pavel Fojtík. 

Termín dokončení je plánován v červnu tohoto roku a tento úsek cyklostezky bude po celou 

dobu stavebních prací uzavřen. Celá rekonstrukce bude financována z rozpočtu města na rok 

2018 a předpokládaná cena celé zakázky je 7 730 217 korun vč. DPH.          10. 4. 2018 v Nymburce 


