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GREENWAY Jizera 

A. INFORMACE O PROJEKTU  

Vize projektu 

Greenway Jizera – plně vybavený multifunkční koridor podél řeky Jizery s páteřní cyklostezkou a sítí 
bezpečných stezek pro bezmotorovou dopravu, který je využíván jak místními obyvateli, tak návštěvníky. Je 
vybudován a funguje na principech partnerské spolupráce a trvale udržitelného rozvoje území. 

Popis hlavního záměru projektu 

Hlavním záměrem projektu je do roku 2015 vybudovat cca 190 km dlouhou páteřní 
cyklostezku/cyklotrasu v těsné blízkosti Jizery s minimálním převýšením. Tato stezka bude začínat 
v blízkosti pramene Jizery s napojením na polské cyklotrasy a bude pokračovat po soutok s Labem a dále až 
do Prahy, kde se napojí na transevropské cyklostezky. Stezka bude sloužit jak návštěvníkům regionů, tak 
místním obyvatelům například při cestě do školy, za nákupem a do práce. V blízkosti větších měst a 
turistických center bude stezka budována jako multifunkční – budou ji vedle cyklistů využívat i pěší, in-line 
bruslaři, atd. 

Hlavní strategické cíle projektu 

• Vytvoření stezek pro bezpečnou bezmotorovou dopravu a rekreaci podél toku řeky Jizery pro místní 
obyvatele a návštěvníky. 

• Vytvoření podmínek pro vyšší míru dostupnosti kulturního, historického a přírodního dědictví 
regionů při zachování kvality tohoto bohatství. 

• Rozvoj šetrné turistiky v území a propojení nových produktů s nabídkou turistických regionů. 

• Zlepšení péče o vzhled a údržbu krajiny v koridoru Jizery a soulad jejího využití a ochrany. 

• Vytvoření spolupráce na principu partnerství mezi obyvateli měst a vesnic, nevládními neziskovými 
organizacemi, podnikateli, místní a regionální samosprávou a státní správou. 

• Vytvoření dopravní a turistické infrastruktury a služeb pro jednotlivé cílové skupiny, vedoucí 
k regionálnímu rozvoji území. 

• Zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu vytvořením fungujícího systému řízení a koordinace 
aktivit v území.  

• Kvalitní a efektivní marketingové aktivity, realizované na základě poptávky a nabídky. 
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B. SYSTÉM ŘÍZENÍ 

K naplňování ideje z 90. let dochází od roku 2004, kdy se nositelé záměru dohodli na společném 
postupu řízení projektu. Dnes je koridor Jizery rozdělen na sedm úseků, z nichž každý má svého garanta, 
který koordinuje práce na projektu ve smyslu zachování jednotné ideje.  

Tento systém koordinace a řízení projektu byl ustanoven Dohodou o spolupráci na projektu Greenways 
Jizera podepsanou v září 2007 ve Svijanech v rámci Cyklojízdy Greenway Jizera 2007. 

Rozdělení trasy na úseky a garanti projektu 

• Krkonoše – svazek měst a obcí je nositelem úseku pramen Jizery – Horní Sytová, 

• Město Semily je nositelem úseku Dolní Sytová – Podspálov, 

• Město Železný Brod je nositelem úseku Podspálov – Líšný, 

• Město Turnov je nositelem úseku Malá Skála – Svijany, 

• Město Mnichovo Hradiště je nositelem úseku Loukov - Ptýrov, 

• Statutární město Mladá Boleslav je nositelem úseku Bakov nad Jiz. – Horky nad Jiz., 

• Zlatý pruh Polabí, o.p.s. je nositelem úseku Benátky n. Jiz. – Brandýs n. Lab. (Praha). 

Koordinátor projektu 

Koordinátorem celého projektu je Sdružení Český ráj. Jeho úloha spočívá v: 

• Zajišťování partnerství a koordinace celého projektu „Greenways Jizera“.  

• Svolávání a řízení pracovních schůzek všech partnerů projektu. 

• Koordinace společných marketingových aktivit včetně propagace a publicity projektu. 

• Konzultační činnost při získávání finančních prostředků z dotačních titulů. 

Úloha koordinátora je omezena finančními prostředky, úrovní spolupráce partnerů, stanovisky majitelů 
a správců dotčených pozemků a dalšími faktory. 

Významnými partnery při přípravě a realizaci projektu jsou kraje, jejichž územím cyklotrasa prochází 
(Liberecký, Středočeský), a které se k projektu přihlásili podpisem dohody o spolupráci.  

Sdružení Český ráj  

Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením, které se transformovalo v r. 1999 z původního 
sdružení měst a obcí. Účelem vzniku sdružení byla spolupráce na rozvoji cestovního ruchu v turistickém 
regionu Český ráj. Společným cílem všech subjektů je vytvořit turisticky atraktivní region mezinárodního 
významu při zachování přírodních a kulturních hodnot a v souladu se zájmy místních obyvatel. Sdružení je 
neziskového charakteru.  
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C. PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU CYKLOSTEZKY 

V rámci probíhajícího plánovacího období Evropské unie je projekt postupně připravován do realizační 
fáze. Po dílčích úsecích je zpracovávána projektová dokumentace a budou podávány žádosti o dotaci z 
evropských fondů na investiční část projektu.  

Předběžný harmonogram projektu 

Realizace projektu probíhá po etapách dle stavu připravenosti v jednotlivých úsecích a podle 
dostupnosti finančních zdrojů. Harmonogram je průběžně upřesňován dle realizace dílčích kroků. 

Aktivita Zahájení Ukončení  

trasování stezky 2005 2009 

marketingová studie (SROP) 2006 2007 

partnerství, systém managementu 2007 2008 

zpracování projektové dokumentace (DUR, DSP) 2007 2010 

propagace projektu, logo 2008 2009 

podání žádostí (ROP, OPPS, PRV, SFDI) 2009 2011 

marketing, tvorba produktu 2009 2011 

realizace projektu 2010 … 

propagace, prodej produktu 2010 … 

provoz a údržba stezky 2012 … 

Trasování stezky 

V současnosti lze trasu podél Jizery absolvovat po stávajících značených cyklotrasách číslo 241, 223, 
14, 4170 a 22 značených metodikou Klubu českých turistů. Jedná se o nadregionální páteřní cyklotrasu ve 
směru Kořenov – Praha s úseky nové cyklostezky s jednotným označením.  

Trasa mj. prochází městy a obcemi Kořenov, Paseky nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Háje nad Jizerou, 
Semily, Železný Brod, Malá Skála, Turnov, Svijany (Liberecký kraj) a Loukov, Klášter Hradiště nad Jizerou, 
Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Krnsko, Benátky nad Jizerou, Kochánky, Káraný, 
Lázně Toušeň, Zeleneč, Praha.  

V rámci Euroregionu Nisa je GW Jizera zařazena jako euroregionální magistrála ER-9, která se na 
česko-polské hranici napojuje na polskou síť cyklotras včetně euroregionálních magistrál ER-2 
(Krakonošova. Szklarska Poreba) a ER-6 (Dolina Bobru, Jelenia Gora). Dle aktuálního návrhu (2011) 
národní sítě dálkových cyklotras by Greenway Jizera měla být označena pod jednotným číslem 17 (2012, 
2013 ?). 

D. SYSTÉM FINANCOVÁNÍ 

Vzhledem k rozsahu projektu a předpokládané finanční náročnosti je nutné vícezdrojové financování se 
zapojením všech dostupných zdrojů. Nositelem projektu budou obce 3. stupně, svazky obcí, Sdružení Český 
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ráj, případně kraje. V rámci financování jednotlivých úseků bude využit princip solidarity se započtením 
počtu obyvatel a délky budované stezky na území příslušné obce (s váhou 2:1 nebo 3:1). 

Struktura náklad ů projektu 

• Projektová příprava - vyhledávací studie, dokumentace k územnímu řízení (DUR), dokumentace ke 
stavebnímu řízení (DSP). 

• Inženýrská činnost - projednání s vlastníky a dotčenými orgány, geodetické zaměření, geologické 
průzkumy, statická posouzení, zpracování žádostí, studie proveditelnosti. 

• Investiční náklady - výstavba cyklostezek, rekonstrukce stávajících komunikací, dopravní opatření 
(pruhy, opravy apod.), budování lávek a konstrukcí. 

• Ostatní náklady - výkup pozemků, informačně navigační systém, mobiliář, koordinace a řízení 
projektu, administrace, audit, právní poradenství, výběrová řízení. 

• Provozní náklady – údržba a opravy, pojištění, zajištění provozu 

• Propagace – propagace stezky a související turistické nabídky, tvorba produktu, P.R. a medializace 
projektu, organizace cyklojízd a akcí pro veřejnost. 

Finanční zdroje 

• Státní fond dopravní infrastruktury ČR (SFDI).  

• Evropské fondy – Regionální operační program (ROP), Program rozvoje venkova (PRV) a Operační 
program pro přeshraniční spolupráci (Cíl 3) 

• Krajské granty, dotace – Liberecký kraj, Středočeský kraj, přímá podpora. 

• Rozpočty měst a obcí – spolufinancování vlastního podílu, projektové přípravy, údržby 

• Soukromé zdroje - fond cestovního ruchu nebo podpora ze strany strategických partnerů. 

E. AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU 

Současná situace 

• Definovaná základní idea projektu – koridor pro nemotorovou dopravu s páteřní cyklotrasou ve 
směru Praha – Polabí – Český ráj – Krkonoše – Jizerské hory – Polsko. 

• Vytvořené partnerství (podpisy memoranda) a definovaný systém řízení a koordinace projektu 
(dohoda o partnerství). 

• Zmapován potenciál území z hlediska nabídky služeb a atraktivit cestovního ruchu. Střednědobý 
plán rozvoje projektu. 

• Zpracovány vyhledávací studie (Liberecký kraj, Středočeský kraj), finalizace trasování. 

• Vedení po značených cyklotrasách (241, 223, 14, 4170, 22) v zamýšlené nebo náhradní trase. 
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• Zpracování projektové dokumentace v různém stupni (DUR, DSP). 

• Realizovány dílčí úseky (Turnov, Všeň, Semily), vedení po stávajících komunikacích. 

• Postupné získávání finančních zdrojů na rozvoj projektu a zpracování projektové dokumentace. 
Příprava žádostí o podporu realizace. 

• Jednání s partnery a institucemi v území v rámci projektové přípravy (Povodí Labe, České dráhy, 
Lesy ČR, CHKO) 

• Hledání strategického partnera pro další rozvoj a marketing produktu Greenway Jizera. 

• Zahájen proces propagace a medializace projektu (cyklojízdy, logo, propagační materiál, semináře, 
internetová prezentace, příprava produktu). 

Pozitiva:  

• Definice vize, existence partnerství v celém koridoru, systém řízení. 

• Nastartování projektu v celém koridoru. 

• Výstupy cyklojízd, medializace projektu, poptávka cyklistů. 

• Zapracování projektu do strategických dokumentů cyklistické dopravy na úrovni obou krajů 

• Zařazení do národní sítě dálkových cyklotras, zapojení do programu Greenways. 

Negativa:  

• Nedostatek finančních zdrojů na straně obcí i krajů 

• Finanční náročnost projektové přípravy a realizace projektu. Pomalý postup a komplikované jednání 
s některými subjekty a vlastníky dotčených pozemků. 

• Obtížné trasování v některých úsecích (nedostatek prostoru, technicky a finančně náročné řešení). 

• Nedostatek kapacit na intenzivní řízení projektu (projekt nemá vlastní finanční prostředky). 

Realizované aktivity 

Iniciace projektu, rozvoj partnerství 

• Návrh páteřní Pojizerské cyklotrasy v rámci Studie rozvoje cyklistiky Horního Pojizeří. 

• Definice koridoru řeky Jizery jako koridoru s potenciálem rozvoje cestovního ruchu v  územním 
plánu Libereckého kraje. 

• Zpracování marketingové studie Cyklotrasa Jizera v rámci projektu SROP (2007). 

• Dohoda o partnerství mezi Nadace Partnerství a Sdružením Český ráj (Greenway Jizera).  

• Dohoda o spolupráci na projektu Greenways Jizera mezi garanty jednotlivých úseků stezky, 
Středočeským krajem, Libereckým krajem a Sdružením Český ráj (2007). 
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• Obce podepsaly memorandum projektu a tím deklarovaly podporu projektu (2007). 

• Zařazení Greenway Jizera mezi páteřní cyklomagistrály Euroregionu Nisa (2008) – ER 9. 

• Zařazení Greenway Jizera do národní sítě dálkových cyklotras ČR (2010). 

• Společnost Škoda Auto, a. s. se stala partnerem projektu Greenway Jizera. Na podporu projektu a 
aktivit SČR uvolnila finanční dar 200.000,- Kč a zapůjčila automobil (2008). 

• Seminář pro partnery projektu a odbornou veřejnost (2008). 

• Průběžná pracovní jednání partnerů projektu a zainteresovaných obcí. 

• Navázání komunikace s polskými partnery. Propojení se sítí polských cyklotras v rámci trasování 
euroregionální cyklotrasy ER-9. 

Projektová příprava 

• Zpracování vyhledávacích studií:  
• Svijany – Železný Brod (2004),  
• Horní Sytová – hranice s Polskou republikou (2005),  
• Podspálov – Horní Sytová (2008),  
• Zeleneč – Loukov (2009). 

• Zpracování projektové dokumentace:  
• Turnov (DUR, DSP),  
• Podspálov – Semily – Dolní Sytová (DUR, 2010),  
• Semily (DSP, 2008 – 2009),  
• Svijany a Dolánky – Líšný (DUR, 2007 – 2009) 
• Dolánky – Líšný (DSP, 2010) 

• Zpracování projektové dokumentace v úsecích Zeleneč – Benátky nad Jizerou a Dalovice – 
Hrdlořezy (Středočeský kraj, 2009 – 2011), všechny stupně. 

Realizace, výstavba 

• Vybudování prvního úsek cyklostezky Turnov, Votrubcova elektrárna – Dolánky (2006). 

• Rekonstrukce úseku Přepeře – Všeň, Mokrý v rámci komplexních pozemkových úprav (MZe). 

• Výstavba cyklostezky a stezky pro pěší v Semilech - sídliště Řeky (2009). 

• Příprava realizace 2. úseku cyklostezky podél Jizery v Semilech (Ostrov, 2011 - 2012). 

• Příprava výstavby stezky Dolánky – Líšný (SČR, 2011 – 2013). 

Dotace, granty 

• Finanční podpora z grantového programu Nadace Partnerství (Greenways) v celkové výši 280.000 
Kč (2007 – 2010) – budování a rozvoj partnerství, propagace projektu, cyklojízdy. 
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• Dotace z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 950.000 Kč na zpracování projektové 
dokumentace pro projekt Greenway Jizera (DUR, DSP, 2007 - 2010). 

• Dotace 75.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje na zpracování žádosti do ROP (2009). 

• Podpora projektu „Rozvoj projektu Greenway Jizera a prezentace turistické nabídky Českého ráje 
pro polské návštěvníky“ z Fondu malých projektů OPPS ČR – Polsko (2010). 

• Schválení žádosti do ROP Severovýchod na výstavbu stezky Dolánky – Líšný (2010). 

• Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR a OPPS „Cíl 3“ ČR – Polsko na projektovou 
přípravu a realizaci cyklostezky v Semilech (Město Semily). 

Propagace, medializace 

• Cyklojízda Greenways Jizera s podpisem memoranda a dohody o spolupráci (2007). 

• Cyklistické vyjížďky s průvodcem v rámci Cyklojízdy Greenway Jizera 2008. 

• Cyklojízdy v rámci Evropského týdne mobility v Turnově (2008, 2009, 2010) 

• Zpracování loga projektu Greenaway Jizera (2008). 

• Vydání propagačního letáku Greenway Jizera – Podél řeky za přírodou a historií (2009). 

• Zhotovení informačního rolleru k projektu a propagační rolety k produktu (2009). 

• Prezentace projektu na Celostátní cyklokonferenci (2009), veletrhu FOR Bike (2010, 2011) a dalších 
propagačních a prezentačních akcích. 

• Aktualizované vydání letáku a Greenway Jizera – Most mezi regiony a zeměmi (2010). 

• Vybudování internetové prezentace v české, polské, německé a anglické jazykové mutaci na doméně 
www.greenway-jizera.cz (2010 – 2011) 

• Příprava turistického produktu (zájezdu) a související propagační cyklojízdy (2011). 

• Příprava informačního semináře pro obce a partnery projektu (2012). 

F. Zapojení strategického partnera 

Vzhledem k významu, finanční náročnosti a rozsahu projektu je žádoucí zapojení silného strategického 
partnera projektu do přípravné, realizační nebo provozní fáze projektu. Vzhledem Z důvodu nutnosti 
spolufinancování investiční fáze projektu a s ohledem na ekonomickou sílu území s převažujícím 
venkovským charakterem je žádoucí přímá finanční podpora projektu ve fázi: 

• Zpracování projektové dokumentace (přípravná fáze). Nezbytné pro přípravu žádostí do dotačních 
programů. 

• Zajištění spolufinancování realizace projektu (investiční fáze). Vzhledem k výši investice v řádu 
desítek miliónů i spolufinancování v řádu cca 10 – 40 % pro obce nedosažitelné. 
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• Kompletní finanční zajištění realizace vybraného dílčího úseku stezky. 

• Vytvoření fondu na předfinancování projektu (investiční fáze). Současné dotační programy umožňují 
formu průběžného (etapového) financování projektu.  

• Zajištění fondu na údržbu cyklotras/stezek (provozní fáze) v rámci zajištění udržitelnosti projektu. 
Běžná údržba, opravy, pojištění, provozní náklady. 

• Podpora marketingu, značení, rozvoj informačního systému a mobiliáře. 

Marketingový potenciál projektu 

Převažující dopad pro strategického partnera je v rovině zlepšování image značky. Přímý dopad podpory a 
partnerství na navýšení prodeje nelze očekávat.  

• Spojení značky s významným nadregionálním projektem, atraktivním pro širokou skupinu 
návštěvníků. 

• Podpora zdravého životního stylu – aktivní pohyb na čerstvém vzduchu. 

• Potenciál významné cílové skupiny uživatelů cyklostezky – rodin s dětmi. 

• Podpora projektu s kladným dopadem na ochranu životního prostředí – bezmotorová doprava, rozvoj 
koridoru řeky. 

• Podpora budování bezpečných stezek pro pohyb lidí mimo silnice vyšších tříd a frekventované 
komunikace.  

• Důraz na dopravní funkci cyklostezek vedle funkce rekreační. Dojezd do škol, zaměstnání, za 
nákupy. 

• Podpora regionálního partnerství na principech solidarity. Využití multiplikačního efektu ve smyslu 
efektivnějšího využití zdrojů z EU díky finančnímu zapojení partnera. 

Zpracoval ing.: Jiří Lukeš, manažer projektů Sdružení Český ráj a koordinátor projektu GW Jizera. 
Kontakt: tel. 739 611 493, 481 540 253, e-mail: lukes@cesky-raj.info,  
www.cesky-raj.info, www.greenway-jizera.cz  


