
 

Tisková zpráva Města Železný Brod: 

 

Greenway Jizera - cyklostezka podél Jizery 

Město Železný Brod se již v roce 2007 přihlásilo podpisem smlouvy o spolupráci do volného sdružení 

měst a obcí, které budou postupně realizovat výstavbu cyklostezky podél Jizery včetně související 

turistické infrastruktury. V úseku Turnov - Líšný se v letošním roce zahájila realizace cyklostezky, 

z Podspálova do Semil a dále směrem na Jilemnici se zpracovává projektová dokumentace, proto také 

Železný Brod zahajuje práce na přípravě stavby cyklostezky v úseku Líšný - Železný Brod s tím,                   

že v úseku Železný Brod - Podspálov bude nadále využívána stávající silnice. 

V březnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele dokumentace. Z došlých 11 nabídek 

uchazečů byla jako vítězná vybrána nabídka společnosti PUDIS a.s. Praha s cenou 928.800 Kč. PUDIS 

a.s. je poměrně známá společnost, která zpracovává projekty od pěších stezek a cyklostezek                  

až po dálnice. Proto předpokládáme, že své odborné zkušenosti využije při plánování cyklostezky 

v poměrně složitém údolí řeky Jizery v souběhu se železniční tratí a silnicí. Ceny ostatních uchazečů  

za zpracování dokumentace se pohybovaly až do výše 2,2 mil. Kč, ale v podobné cenové rovině, jako 

je vítězná, se pohybovalo ještě několik dalších nabídek, proto tuto cenu nelze považovat                               

za podhodnocenou. 

Projektová dokumentace bude přednostně řešit již uvedené vedení cyklostezky z Líšného podél Jizery 

do Železného Brodu. Jako optimální byla zadána varianta vedení cyklostezky mezi tělesem dráhy               

a tokem Jizery s tím, že pokud bude tento koridor pro cyklostezku majetkově, ekonomicky nebo 

technicky neprůchodný, bude zpracovatel řešit alternativní vedení. Proto dnes ještě není možné určit, 

kudy přesně cyklostezka povede. Také na území města budeme prověřovat možné vedení cyklostezky 

po nově navržené lávce směřující z Jiráskova nábřeží do prostoru Malého náměstí. Zde ale 

očekáváme problémy se založením lávky nad hranici stoleté vody, proto také bude záležet                         

na technickém řešení a na souladu s koncepcí úprav Malého náměstí.  

První návrh řešení bude zpracován do 30. srpna letošního roku, kdy bude předložen k vyjádření 

veřejnosti, a to nejen v Železném Brodě, ale také v Líšném a v Koberovech, přes jejichž území                     

je cyklostezka navržena. Teprve na základě projednání, a předjednání majetkového a technického 

řešení, bude možno v projektových pracích pokračovat. Současně budeme hledat možnost finanční 

podpory na realizaci stavby, protože město z vlastních zdrojů nebude schopno tento úsek zrealizovat. 

Úsek cyklostezky z Líšného přes Železný Brod do Podspálova je součástí projektu Greenway Jizera, 

což je označení pro cyklostezku, která povede z Prahy na soutok Jizery s Labem a dále podél Jizery                   

až do Jizerských hor, kde bude provázána s cyklostezkami na polské straně území v rámci projektu 

Z údolí Jizery do údolí Bobru, což je říčka protékající Jelení Gorou. Pokud se tento projekt podaří 



zrealizovat, určitě se bude jednat o nejdůležitější cyklostezku severu Středočeského kraje                              

a jihovýchodu Libereckého kraje, což svou osobní účastí na cyklojízdě zorganizované právě před pěti 

lety potvrdili svou účastí tehdejší hejtmani obou krajů. 
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