
 

 

   

  

Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný,  
informace o projektu 

Název projektu: Greenway Jizera v úseku Svijany a Dolánky – Líšný 

Dotační program: Regionální operační program NUTS 2 Severovýchod 

Oblast podpory: 3.1 – Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR 

Výzva: 14. kolo výzvy, 26. 10. 2009 - 29. 01. 2010  

Žadatel: Sdružení Český ráj, zájmové sdružení právnických osob 

Partneři:  Město Turnov, Obec Rakousy, Obec Malá Skála, Obec Líšný. 

Vize dlouhodobého záměru :  

„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“.  

Předmět žádosti:  

Předmětem projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“je vybudování cyklostezky 
v úseku Dolánky – Rakousy – Malá Skála – Líšný. V rámci úseku o celkové délce 9,6 km se jedná o 
vybudování cca 2,6 km nových stezek pro cyklisty a chodce, včetně stavby dvou nových mostů přes 
řeku Jizeru a rekonstrukce stávající lávky pro pěší na železničním mostě. Zbylých 6,0 km je 
vedených jako cyklotrasa po stávajících místních komunikacích. Součástí stezky bude informační 
systém, mobiliář a dopravní značení.  



 

 

   

  

Aktivity projektu: 

- výstavba cyklostezky v souhrnné délce cca 2,4 km včetně stavby dvou nových mostů přes řeku 
Jizeru a rekonstrukce lávky na železničním mostě, 

- vybudování informačního a naučného systému stezky v rozsahu 5 ks tabulí (60 x 90 cm), 

- rozmístění mobiliáře stezky v rozsahu 7 odpočívadel (lavice, stůl, stojan na kola), 

- dopravní značení cyklostezky a dopravní značení cyklotrasy v délce 9,6 km (přeložení stávající 
cyklotrasy č. 4170, resp. nově vyznačené cyklotrasy č. 17). 

Stav projektu a financování:  

Pro celý řešený úsek je vydáno pravomocné územní rozhodnutí (4/2008, 5/2009) a pravomocné 
stavební povolení (5/2011).  

V lednu 2010 byla podána žádost o financování projektu z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Severovýchod, oblast podpory 3.1 - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit 
v oblasti CR.  

Celkové náklady na realizaci projektu dle zpracovaného rozpočtu činí cca 40,8 miliónů Kč 
s požadovanou dotací z ROP cca 37,7 mil. Kč (92,5%). Konečná výše nákladů bude stanovena na 
základě uskutečněných výběrových řízení na dodavatele služeb a stavebních prací.  

Součástí projektu na vybudování stezky je tvorba nového produktu cestovního ruchu, který 
propojuje atraktivní turistické oblasti Turnovska a Maloskalska. 

Náklady Celkem 
Stavební práce 36,9 mil. Kč 
Inženýrská činnost 1,7 mil. Kč 
Informační systém, mobiliář, značení 0,5 mil. Kč 
Výkup pozemků 0,2 mil. Kč 
Služby (výběrová řízení, konzultace, management, geodetické) 0,9 mil. Kč 
Publicita, propagace, produkt CR 0,6 mil. Kč 
Celkové výdaje projektu 40,8 mil. Kč 

- z toho dotace (92,5 %) 37,7 mil. Kč 
- vlastní podíl (7,5 %) 3,1 mil. Kč 

Žádost byla chválena Výborem Regionální rady NUTS2 Severovýchod k financování. 
V současnosti byly doloženy všechny povinné přílohy před podpisem smlouvy o dotaci. 



 

 

   

  

Harmonogram projektu: 

Aktivita Zahájení Ukončení  
Projektová dokumentace (DUR, DSP) 2007  6/2010 
Žádost Dolánky – Líšný (ROP) 2009 1/2010 
Stavba stezky Dolánky – Líšný 10/2010 8/2012 
Propagace, produkt CR, informační systém 10/2011 6/2012 
Slavnostní otevření zahájení provozu 6/2012 7/2012 
Provoz, údržba, marketing 2012 2017 

Harmonogram realizace: 

- Datum zahájení projektu 01.06.2011 
Datum ukončení projektu 30.09.2013 
Doba trvání projektu v měsících 28 

Realizace zadávacích řízení. 6/2011 4/2012 
Stavební práce - výstavba stezky; Vybavení stezky - informační 
systém, mobiliář, dopravní značení, Publicita projektu - výdaje na 
dodržení pravidel publicity (bannery, informační tabule, pamětní 
desky) – včetně zadávacího řízení 

6/2011 9/2013 

Inženýrská činnost při stavbě stezky (autorský dozor, technický dozor 
investora, zpracování prováděcí dokumentace) – včetně zadávacího 
řízení. 

6/2011 8/2013 

Nákup služeb  -  Konzultační služby, realizace zadávacích řízení, 
management a administrace v rámci projektu 

6/2011 9/2013 

Vytváření produktu CR  - příprava propagačního letáku, obsah 
informačních panelů. 

9/2012 8/2013 

Propagace projektu - výroba propagačních letáků a informačních 
panelů, slavnostní otevření. 

7/2012 7/2013 

Vypořádání pozemků - geodetické služby (zaměření stezky), znalecký 
posudek (odhad pozemků), výkup pozemků 

12/2012 9/2013 

Vztah projektu k Libereckému kraji 

- Koridor Jizery je ve  zpracovaném územním plánu VÚC veden jako koridor pro rozvoj CR. 

- Liberecký kraj podepsal společně se Středočeským krajem a dalšími partnery v roce 2008 
Dohodu o spolupráci na projektu Greenways Jizera. 

- V roce 2007, 2008 a 2009 podpořil Liberecký kraj ze svého rozpočtu zpracování projektové 
dokumentace pro projekt Greenway Jizera a zpracování žádosti do ROP.  

- V rámci Koncepci cyklodopravy Libereckého kraje je projekt Greenway Jizera uveden jako 
jedna z priorit rozvoje cyklistické dopravy Libereckého kraje. 



 

 

   

  

Charakter nově budovaných úseků stezky: 

  

Minerální beton 
(prašný povrch) 

Asfaltobeton 
(neprašný 
povrch) 

Lávky, mosty Celkem 

  
Nové komunikace 2,063    0,269    0,105    2,437    92,8% 
Rekonstrukce   -      -      0,190    0,190    7,2% 
Celkem 2,063    0,269    0,295    2,627    100,0% 
  78,5% 10,2% 11,2%     
Ostatní 2x most (nový), 1x lávka železniční most (rekonstrukce) 

8 lokalit s umístěním informačního systému a mobiliáře  
(7x mobiliář, 5x informační a naučný systém) 
9,6 km vyznačené cyklotrasy s využitím nových stezek 

Popis řešení: 

Z hlediska umístění v území je stavba stezky v rámci projektu členěna na etapy: 
- etapa D, podetapa D2 – úsek Loužek, náves – Rakousy, viadukt. Délka 0,520 m. 

o Komunikace s prašným povrchem (minerální beton) šíře 2,5 m, resp. 2 m z místní části 
Loužek na železniční most. Rozšíření (1,5 m) a oprava lávky pro pěší na železničním 
mostě. Sjezd po železničním náspu na místní komunikaci v obci Rakousy. 



 

 

   

  

- etapa R2 – úsek „Rakousy, Dolní Zbiroh – Křížky – Malá Skála, vodojem“ 
o podetapa R2A – úsek Rakousy, Dolní Zbiroh – Malá Skála, Křížky. Délka 357 m. 

Stezka s prašným povrchem, šíře 2,0 m, resp. 2,5 m od konce místní komunikace 
k levému břehu Jizery. Nová lávka přes Jizeru (rozpon lávka o rozponu cca 51.0 m, 
světlá šířka mostovky 2,5 m). Stezka s povrchem z asfaltobetonu šíře 3,0 m do 

zastavěné části místní části Křížky s napojením na místní komunikaci.  

o podetapa R2B – úsek Malá Skála, Křížky – Malá Skála, vodojem. Délka 318 m. 
Prašná stezka šíře 2,0 m, resp. 2,5 m od zpevněné místní komunikace (bývalá hlavní 
silnice Turnov – Železný Brod). Nová lávka přes Jizeru (rozpon cca 53.0 m, světlá 
šířka mostovky 2,5 m). Stezka s povrchem z alsfaltobentou, o šíři 3,0 m je napojena na 
stávající místní komunikaci k Boučkově statku. 

- etapa M – úsek „Malá Skála, lávka Na Teplici – Líšný, obecní úřad. Délka trasy 1,432 km. 
o Společná stezka pro provoz cyklistů a chodců v trase stávající pěšiny (červená pěší 

značka). Šíře společného pásu 2,0 m, resp. 2,5 m, povrch C (prašný). Trasa je vedena 
po levém břehu Jizery od lávky přes Jizeru v lokalitě „Na Teplici“ k viaduktu a dále 
jako zpevněná komunikace š. 3,5 m k Obecnímu úřadu Líšný. 

 



 

 

   

  

 


