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GREENWAY JIZERA – podél
řeky za přírodou a historií

GREENWAY JIZERA – A Route
Full of Nature and History

Řeka Jizera byla odedávna osou, podle níž procházel život. Svůj název nese již z dob Keltů. Nejprve jejím údolím vedly obchodní stezky,
později tu vznikaly osady. Potřeba využití přírodních zdrojů způsobila osídlování okolí řeky i v horských oblastech. Velký spád řeky
umožnil i její využití jako zdroje energie. Na místě stezek vznikaly
cesty, silnice a v 19. století i železnice. Údolí řeky však přes všechen
ten pokrok zůstalo nádherným koutem přírody.

For many centuries, the Jizera River has been giving life to the regions located along
both of its banks. The origin of the river’s name dates back to the Celts. Important
trade routes that passed through the river valley later gave rise to settlements being
established. The area’s vast natural resources supported the growth of settlements
both along the river and in the mountain region. The changing elevation throughout
the valley made it possible for the river to serve as a source of energy. Footpaths were
replaced by roads and, eventually, in the 19th century, by a railroad line. However,
despite all its technical progress, the valley has remained a beautiful corner of nature.

Sdružení Český ráj spolu s partnery přišli s projektem Greenway
Jizera (dále jen GWJ), jehož cílem je vytvoření turistického koridoru
podél řeky, kterým se můžete vydat z Jizerských hor přes západní
Krkonoše, Český ráj a Polabí až do Prahy. Odhalíte tak kouzlo několika svérázných krajin a poznáte jejich přírodní, historické a technické památky i lidovou architekturu.

The Bohemian Paradise Association and its partners put together the Greenway
Jizera Project (GWJ), whose purpose is to create a tourist corridor along the Jizera
River that will take you to the Jizerské hory Mountains, via the Western Krkonoše
Mountains, Bohemian Paradise and the Polabí Region all the way to Prague. You
will discover the charm of several distinctive landscape types in the Czech Republic
and encounter local natural, historical and technical locations and folk architecture.

Cyklotrasy v těchto regionech vás povedou někde po zpevněných
cestách, jinde po klidných silnicích. Dnes jsou v některých úsecích
koridoru vybudovány nové cyklostezky, přes řeku byly postaveny
lávky, fungují zde půjčovny lodí, koloběžek i kol a přibyly i další služby pro turisty.

The cycling routes that traverse these regions lead you on both paved paths and
quiet roads. Today, new cycling paths have been built in certain sections of the
corridor and footbridges now span the river; you can find boat, scooter and bicycle
rentals here as well as other tourist services.

Jizerské hory

The Jizerské hory Mountains

Řeka Jizera pramení na polském území Jizerských hor. Výchozím
bodem stezky GWJ je bývalá sklářská osada Jizerka (muzeum), dnes
významné letní i zimní středisko. Četné turistické cíle v jejím okolí jsou dobře dostupné sítí značených pěších i cyklistických tras.
Odtud trasa klesá podél Jizery do Martinského údolí. Těmito místy
vedla již v dávných dobách zemská stezka, která spojovala Slezsko
a Čechy.

The Jizera River’s spring is located in the Polish part of the Jizerské hory Mountains.
The starting point of the GWJ trail is a former glass-making settlement called Jizerka
(museum), today a major summer and winter resort. Popular tourist destinations in
the area are easily accessible via a network of marked hiking and cycling paths. From
there, the route descends along the Jizera River to Martinské Valley. In the past, an old
trail used to pass through these locations, connecting Silesia and Bohemia.
Our tips: Jizerky Peat Bog, The Museum of Kořenov Rack Railway

Naše tipy: Rašeliniště Jizerky, Muzeum ozubnicové dráhy Kořenov.

www.jizerky.cz

www.jizerky.cz

The Western Krkonoše Mountains

Západní Krkonoše

In Mýto, the Jizera flows into the Mumlava River, whose spring is located in the
Krkonoše Mountains, the highest Czech mountains.

Na Mýtě ústí do Jizery řeka Mumlava, která pramení v Krkonoších –
našich nejvyšších horách.

After passing a stone bridge in Mýto, the route continues along a path called Planýrka
all the way to Paseky nad Jizerou and further to Vysoké nad Jizerou, where magnificent
views of the central Krkonoše ridge open before you. You can find unique museums
both in Paseky and Vysoké nad Jizerou. The route then takes you to Roprachtice
(lookout tower) and returns to the Jizera River in Loukov (museum of technology).

Za kamenným mostem na Mýtě trasa pokračuje po cestě zvané
Planýrka až do Pasek nad Jizerou (muzeum). Tato obec byla vždy
ryze česká, podobně jako další městečko na naší trase – Vysoké nad
Jizerou (muzeum). Zde začínají krásné výhledy na centrální hřeben
Krkonoš. Trasa se dále kolem Roprachtic (rozhledna) vrací zpět k Jizeře v osadě Loukov (Muzeum techniky).

Our tips: Take the cable car from Harrachov to Čertova hora Mountain (1021 metres
above sea level) and from there enjoy a long downhill bike ride (bicycle transportation
is provided).

Naše tipy: Z Harrachova lanovkou na Čertovu horu (1021 m n. m.)
a odtud dlouhý sjezd na kole (možná přeprava kol).

In high season, you can choose from six lines of bicycle buses to connect to cycling
trailheads.

K nástupům na cyklistické výlety lze využít v sezoně 6 tras cyklobusů.
www.krkonose.eu

www.krkonose.eu

Český ráj – sever

Bohemian Paradise – North

Trasa GWJ sleduje řeku až pod město Semily. Odtud se Jizera prodírá hlubokým kaňonem s Riegrovou stezkou (atraktivní pěší stezka, neprůjezdná pro cyklisty). Zde trasa řeku opouští, prudce stoupá
pravým svahem a klesá do Podbozkova. V Podspálově se nakrátko
vrací k řece. Od Železného Brodu – města skla a lidové architektury (muzeum) – GWJ opět opouští údolí a v Líšném navazuje na vybudovanou cyklostezku. Po ní se dostáváme do obce Malá Skála
(středisko sportovního vyžití), v jejímž centru lze od břehu spatřit
skalní stěnu Vranovského hřebene s kaplí Pantheon. Odtud se řeka
zařezává mohutným meandrem do pískovců. Cyklostezka pokračuje
až do Turnova – srdce Českého ráje a města s kamenářskou tradicí
a řadou pamětihodností.

The GWJ route follows the river all the way below the town of Semily. From there,
the Jizera forces its way through a canyon with Riegrova stezka, an attractive hiking
trail not accessible to bicycles. Here, the route leaves the river, climbs the steep right
slope and descends to Podbozkov. In Podspálov, it briefly reunites with the river. From
Železný Brod, a town of glass and folk architecture (museum), the GWJ again leaves
the valley and in Líšné connects to a paved cycling path. The path will take you to
the village of Malá Skála (a sports centre) where you can see the rock face of the
Vranovský hřeben Ridge and Pantheon Chapel when looking from the river bank.
From here, the river cuts a mighty meander into the sandstone. The cycling path
continues to Turnov, the heart of Bohemian Paradise and a town with a stone-cutting
tradition and a number of tourist attractions.

Naše tipy: Bozkovské dolomitové jeskyně. Splutí Jizery v úseku
Malá Skála – Dolánky u Turnova, Dlaskův statek, Státní zámek Hrubý
Rohovec.

Our tips: The Bozkovské Dolomite Caves Rafting on the Jizera River between Malá
Skála and Dolánky u Turnova, the Dlaskův statek Farm, Hrubý Rohozec Chateau

www.cesky-raj.info

Bohemian Paradise – South

www.cesky-raj.info

Český ráj – jih

In Turnov, the Jizera Rivers begins to form loose meanders. On the left side, you
will find famous rock formations, such as Hruboskalsko near Turnov and Drábské
světničky near Mnichovo Hradiště (chateau, museum). Below Bakov nad Jizerou, you
can see the Zvířetice Chateau and Castle Ruins on the right river bank. In the town of
Mladá Boleslav, whose history dates back more than one thousand years and which
has been closely associated with the automotive industry over the past hundred
years, you will see both architectonic gems and the interesting Škoda Museum and
the Aviation Museum. You can also admire many other castles, chateaux, ruins and
religious structures along the river (such as Loreta in Kosmonosy and Michalovická
putna).

Od Turnova začíná Jizera volněji meandrovat. Na levé straně
toku najdete známá skalní města – např. Hruboskalsko u Turnova
či Drábské světničky u Mnichova Hradiště (zámek, muzeum). Pod
Bakovem n. Jizerou se na pravém břehu nachází zřícenina hradu
a zámku Zvířetice. Ve městě Mladá Boleslav, starém více než tisíc let
a posledních sto let úzce spjatém s automobilovým průmyslem, najdete architektonické skvosty i zajímavé Škoda Muzeum či Letecké
muzeum. Podél toku řeky leží i řada dalších hradů, zámků, zřícenin
a církevních staveb (Loreta v Kosmonosích, Michalovická putna).

Our tips: The Museum of Bohemian Paradise in Turnov, Svijany Chateau

Naše tipy: Muzeum Českého ráje v Turnově, zámek Svijany.

When taking cycling trips in the area, you can choose from six bicycle bus lines.

Při výletech po okolí lze v sezoně využít 6 linek cyklobusů.
www.cesky-raj.info, www.mladoboleslavsko.eu
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Dolní Pojizeří a Polabí

The Dolní Pojizeří and Polabí Regions
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IC BRANDÝS NAD LABEM

Masarykovo náměstí 1, 250 01 Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav
+420 326 909 188, infocentrum@brandysko.cz
www.infocentrum-brandysko.cz

INFOSHOP VEJMĚNEK MALÁ SKÁLA

Vranové 1. díl č.p. 12, 468 22 Malá Skála
+420 773 877 550,
infocentrum.malaskala@email.cz
www.vejmenek.cz

IC LYSÁ NAD LABEM

Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
+420 325 551 255, info@iclysa.cz
http://iclysa.cz/

TIC ŽELEZNÝ BROD

nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
+420 483 333 999, info@zelbrod.cz
www.zeleznybrod.cz

TIC MILOVICE

nám. 30. června 508, 289 24 Milovice
+420 325 517 110, ticmilovice@seznam.cz
http://tic-milovice.wbs.cz

TIC SEMILY

Husova 2, 513 01 Semily
+420 481 624 721, info@semily.cz
www.semily.cz

IS BENÁTKY NAD JIZEROU

Masarykovo náměstí 140,
514 01 Jilemnice
+420 481 541 008, info@jilemnice.cz
http://ic.mestojilemnice.cz/cz/

INFORMAČNÍ CENTRUM JILEMNICE

Zámek 50, 294 71 Benátky nad Jizerou
420 326 316 102, infocentrum@benatky.cz
www.is.benatky.cz

Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav
+420 326 109 402, infocentrum@kulturamb.eu
www.mladoboleslavsko.eu

INFOCENTRUM MLADÁ BOLESLAV

nám. Dr. Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou
+420 481 593 283, g.havel@seznam.cz
www.vysokenj.cz

INFOCENTRUM VYSOKÉ NAD JIZEROU

TIC ZVÍŘETICE

MIC MNICHOVO HRADIŠTĚ

Horní Rokytnice 197,
512 44 Rokytnice n. Jizerou
+420 481 522 001,
infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.mesto-rokytnice.cz

MIC ROKYTNICE NAD JIZEROU

INFOCENTRUM ZÁMEK SVIJANY

TIC HARRACHOV

Harrachov 150, 512 46
+420 481 529 600, tic@harrachov.cz
http://info.harrachov.cz

RTIC TURNOV
IC KOŘENOV

Kořenov 480, 468 49
+420 725 805 266, ic@jizerkyprovas.cz
www.jizerkyprovas.cz

INFORMAČNÍ CENTRA

Podhradí 14, 294 01 Bakov nad Jizerou
+420 326 210 230, info@zviretice.cz
www.zviretice.cz

www.mladoboleslavsko.eu, www.polabi.com

Masarykovo náměstí 299,
295 01 Mnichovo Hradiště
+420 326 776 739, infocentrum@mnhradiste.cz
www.mnhradiste.cz

Our tips: The Museum of Drobrovice

www.mladoboleslavsko.eu, www.polabi.com

Svijany 26, 463 46 Svijany
+420 481 770 703, info@zameksvijany.cz
www.zameksvijany.cz

Naše tipy: Dobrovická muzea.

nám. Českého ráje 26, 511 01 Turnov
+420 481 366 255, info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz

The nature of the route remains more or less the same below Mladá Boleslav.
Attractions that you can see along the way include the railway viaduct in Krnsko, the
church in Vinec and the chateau in Benátky nad Jizerou. The former military zone
of Milovice, the Mirakulum Amusement Park and a game park with European bison
and aurochs spread out over the left bank of the Jizera River. At the confluence of the
Jizera and Labe Rivers, where our route crosses the Labská Cycling Route, you will see
the village of Káraný with a water treatment plant for Prague. The interesting town
of Lázně Toušeň is located on the other side of the river, which you can access from
a footbridge and then continue along a new bike trail to Prague via Zeleneč and the
ancient twin towns of Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (with the castle of “the
three emperors” and the Church of Saints Cosmas and Damian).

TOURIST INFORMATION CENTRES

Pod Mladou Boleslaví se charakter trasy příliš nemění. Ze zajímavostí, které je možné po cestě vidět, jmenujme např. železniční viadukt v Krnsku, kostel ve Vinci či zámek v Benátkách nad Jizerou.
Na levém břehu Jizery se nachází bývalý vojenský prostor Milovice,
zábavní Park Mirakulum a obora se zubry a pratury. U soutoku Jizery a Labe, kde se naše trasa kříží s Labskou cyklostezkou, leží Káraný s úpravnou pitné vody pro Prahu. Zajímavé Lázně Toušeň jsou
na druhém břehu Labe, kam lze přejet po lávce a pokračovat dále
po nové cyklostezce ku Praze přes Zeleneč nebo starobylé dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (zámek „tří císařů“, kostel sv.
Kosmy a Damiána).

Krkonoše

Riegrova stezka
Jizerské hory

Pantheon, Malá Skála

Zámek Svijany

Dlaskův statek u Turnova

Zámek Mnichovo Hradiště

Zřícenina hradu a zámku Zvířetice

Michalovická putna

Zámek Benátky nad Jizerou

Soutok Jizery a Labe

Bazilika sv. Václava, Stará Boleslav

