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Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob, které se do této podoby transformovalo v 
roce 1999 z původního sdružení měst a obcí. Hlavní náplní činnosti sdružení je rozvíjení aktivit za účelem rozvoje cestovního ruchu v 
turistickém regionu Český ráj. V současné době má sdružení přes 40 členů.  
Toto zájmové sdružení s centrem v Turnově, spojuje nejen všechna větší města regionu - Mladou Boleslav, Sobotku, Jičín, Turnov, 
Lomnici n. Pop., Železný Brod a Mnichovo Hradiště, ale i mnohé menší obce a další právní subjekty. _______________________________________________________________________________________________ 
 
 Tisková zpráva 
 GREENWAYS JIZERA: HEJTMANÉ STŘEDOČESKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE ODSTARTUJÍ DALŠÍ ETAPU PRACÍ 
V úterý 18. září v poledne podepíše hejtman Středočeského kraje Petr Bendl a hejtman Libereckého kraje Petr Skokan 
dohodu o partnerství na nadregionálním projektu výstavby cyklostezky moderního, evropského typu „Greenways Jizera“. 
Po několika letech příprav tak dostanou sny a přání mnoha lidí konkrétní obrysy a záměr vstoupí do další etapy.  
„Poprvé myšlenka vystavět cyklostezku od pramene Jizery až po její ústí do Labe s přímým napojením Prahy zazněla asi 
před deseti lety. Intenzivně jsme na ní začali pracovat od roku 2003 a zejména na přelomu let 2006 a 2007,“ říká Pavla 
Bičíková, projektová manažerka, která pracuje mj. i pro Sdružení Český ráj. 
 
Podle ní proběhlo zejména letos několik pracovních jednání mezi městy s rozšířenou působností (Mladá Boleslav, 
Mnichovo Hradiště, Turnov, Železný Brod, Semily), Libereckým a Středočeským krajem, neziskovými organizacemi 
zajišťujícími rozvoj cestovního ruchu v turistických oblastech (Sdružení Český ráj, Krkonoše – svazek měst a obcí, Zlatý 
pruh Polabí, o.p.s.) a dalšími subjekty, jako jsou například České dráhy, a.s. Výsledkem byla změna pojetí i rozsahu  
záměru, který má na přání stále většího počtu obcí a občanských sdružení zajistit provázanost i s jejich dílčími projekty 
v celém koridoru řeky Jizery.  
  
„Prioritou je ale vybudování páteřní cyklotrasy v okolí řeky s minimálním převýšením tak, aby byla umožněna pohodlná, 
bezpečná jízda pro cyklisty, ale i třeba pro maminky s kočárky nebo lidi na kolečkových bruslích. To vše s odpovídajícím 
zázemím,“ vysvětluje Pavla Bičíková. Cyklostezka by měla sloužit jak místním obyvatelům například při cestě do školy, 
za nákupem či do práce, tak i návštěvníkům regionu. Jednotlivé obce na trase byly vyzvány, aby se k projektu připojily 
formou podpisu memoranda, protože se předpokládá, že budoucí cyklostezka by mohla zároveň podpořit i další aktivity 
v obcích a regionech. 
 
„Vrcholem této etapy projektu bude slavnostní podpis dohody o partnerství, která bude podepsána krajskými hejtmany a 
dalšími partnery 18. září v Pivovarské restauraci ve Svijanech,“ doplnila Bičíková. Práce na projektu se poté rozeběhnou 
do další, už ryze konkrétní etapy.  
V úseku Svijany - Železný Brod a Horní Sytová – pramen Jizery je již dokončena vyhledávací studie cyklotrasy, 
dokončuje se část z Podspálova do Horní Sytové. Na území Středočeského kraje bude vyhledávací studie zpracována 
v následujících měsících. „Počítáme s tím, že vyhledávací studie celé trasy by měla být dokončena na přelomu let 2007 
a 2008. Poté bude zpracována projektová dokumentace a budeme moci žádat o dotace z fondů Evropské unie,“ dodala 
Pavla Bičíková. První cyklisté by se v úseku z Kořenova až k Labi mohli podle ní svézt v roce 2015. 
 
Slavnostnímu podepsání dohody 18. září 2007 ve Svijanech bude předcházet „Cyklojízda Greenways Jizera“.  
Ta se jede po záštitou hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana a hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla. 
V pondělí 17. září v 9 hodin vyjede jedna skupina cyklistů z Kořenova a druhá od soutoku Jizery s Labem.  
Skupiny budou projíždět podél řeky Jizery. Na předem dohodnutých místech (v obcích) se uskuteční zastávky, na 
kterých budou zástupci obcí podepisovat memorandum, představovat své projektové záměry, či se fyzicky přidají ke 
skupině cyklistů. 
V úterý 18. září se obě skupiny setkají v obci Svijany, která leží na hranicích Středočeského a Libereckého kraje.  
Zde proběhne slavnostní podepsání dohody o partnerství za přítomností hejtmanů Středočeského a Libereckého kraje, 
představitelů ministerstev a dalších významných hostů. Dále se zde uskuteční prezentace projektu a tisková konference. 
Akce se uskuteční v souběhu s Evropským týdnem mobility (16. - 22. 9. 2007). 
 
Nositelé projektu Greenways Jizera v předem definovaných úsecích: 
Svazek Krkonoše 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 Jizerou –  Horky nad Jizerou 
Zlatý pruh Polabí, o. p. s, je nositelem úseku Benátky nad Jizerou – Brandýs nad Labem (Praha) 
Koordinátorem celého projektu je Sdružení Český ráj. 
 
 
 



 DALŠÍ INFORMACE PRO MÉDIA: 1. „Cyklojízda Greenways Jizera“ – jede se 17. a 18. září, dvě skupiny cyklistů, jedna po toku řeky a druhá proti toku 
Jizery, v jednotlivých obcích proběhnout krátká zastavení a případně i slavnostní podpisy memoranda. V případě zájmu o osobní účast na některém z míst mohou média kontaktovat zástupce Sdružení Český ráj a domluvit případně fototermín na trase. 
 
Jižní trasa: Lázně Toušeň (zde pojedou část cesty s pelotonem děti z místní školy), další zastávky - Skorkov, Benátky n. 
J., Horky n. J., Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou (zde by se měl připojit senátor Jaromír Jermář), Mnichovo Hradiště 
(zde se připojí hejtman Středočeského kraje Petr Bendl), Březina, Loukov, Svijany.  Kontaktní osobou na této trase je Pavla Bičíková, tel. 724  078 973, ta na požádání upřesní i konkrétní časy 
jednotlivých zastavení. 
 
Severní trasa: Kořenov, Paseky, Jilemnice - Hrabačov, Bystrá nad Jizerou, Malá Skála (přenocování), Turnov – Dolánky 
(zde se připojí hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, v Dolánkách pořádá odbor životního prostředí turnovské radnice 
při této příležitosti akci k Evropskému týdnu mobility, pro účastníky jízdy mají děti z turnovských škol přichystáno 
překvapení), Přepeře, Svijany. Kontaktní osobou této trasy je Jiří Lukeš, tel. 739 611 493, který na požádání upřesní konkrétní časy jednotlivých 
zastavení.  2. Hlavní fototermín – křižovatka silnic nad Pivovarskou restaurací ve Svijanech, místo setkání obou hejtmanů, 
kteří sem dorazí na kolech, úterý 18. září, čas 11.45 - 12 hodin.  
 
Mapový odkaz setkání: 
http://www.mapy.cz/?mapType=ophoto&zoom=15&centerX=134523072&centerY=137677568&portWidth=596&portHeig
ht=493&forceMapParams=1&query=svijany%20pivovar&page=1&searchPort=134512252_137658320_134560251_137
682665&userMarkX=134521664&userMarkY=137680160&userMarkTitle=Svijany,%20k%C5%99i%C5%BEovatka%20n
ad%20pivovarem&userMarkDescription=m%C3%ADsto%20setk%C3%A1n%C3%AD%20hejtman%C5%AF"><img 
src="http://1.im.cz/mapy/img/usericon.gif" width="88" height="31" border="0" alt="" title="Mapy.cz: Najdete nás zde" 
/></a> 
 3. Slavnostní setkání partnerů Greenways Jizera - podpis dohody, prezentace projektu, tisková konference  
- 18. září od 12 hodin v Pivovarské restauraci ve Svijanech. Kromě všech signatářů dohody se slavnostního aktu 
zúčastní představitelé měst, obcí, zástupci ministerstev, médií a další čestní hosté. Součástí bude i závěrečné 
občerstvení. 
 4. V týdnu od 10. do 14. září vyjde k tomuto tématu ještě jedna tisková zpráva, kde budou upřesněny časy jednotlivých 
možných dalších fototermínů, resp. setkání v obcích na trase, a budou zde také uvedeny případné změny v organizaci 
této náročné akce. 
 
 
 
Kontakty: 
 ► Pavla Bičíková, projektový manažer, tel. 724  078 973, e-mail: pavla.bicikova@seznam.cz ► Předseda správní rady Sdružení Český ráj: Aleš Hozdecký, místostarosta,  Město Turnov, tel. 481 366 225, fax: 
481 366 221, mobil 737 224 567, e-mail: hozdecky@cesky-raj.info ► Manažer SČR:  
Ing. Jitka Stránská, tel. 739 611 608, e-mail: stranska@cesky-raj.info 
Ing. Jiří Lukeš, tel. 739 611 493, e-mail: lukes@cesky-raj.info ► Jednatel sdružení: 
- Ing. Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního ruchu, Město Turnov, tel. a fax: 481 366 258, mobil 737 204 262,  
e-mail: e.gruberova@info.turnov.cz 
 
 
Tiskovou zprávu pro Sdružení Český ráj zpracoval: P. Charousek 
Vydáno: 6.9. 2007  

  



Memorandum 
VYHLÁŠENÍ SPOLEČNÉ INICIATIVY 

Greenways Jizera 
Iniciativa za vytvoření multifunkčního koridoru Greenways Jizera a výzva ke spolupráci  

pro všechny partnery na území v oblasti toku řeky Jizery 
 

Signatáři této iniciativy jsou organizace, města a obce, jež spojuje úsilí o zlepšení podmínek pro ekonomický a 
společenský rozvoj v koridoru řeky Jizery a hlásí se k níže popsané vizi a ke strategickým cílům projektu. 

Vize projektu 
Greenways 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. 

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. 

Závěrečná ustanovení 
Vyhlášení této iniciativy je současně výzvou pro další partnery, kteří mají podobné cíle a chtějí spolupracovat v duchu 
této iniciativy. Připojení se k této iniciativě je možné formou registrace u Sdružení Český ráj. Signatáři této iniciativy se 
hlásí k odpovědnosti za partnerství, tj. rovnost a sdílení společných úspěchů i neúspěchů při plnění této iniciativy. 
Vystoupení z této iniciativy je svobodnou vůlí každého partnera, kterou projeví písemně na adresy zakladatelů a 
ostatních partnerů. 
K dodržování cílů a ducha této iniciativy jmenují jednotliví partneři svého zástupce. Všechna důležitá rozhodnutí 
charakteru společné činnosti, financování projektů apod. činí příslušní partneři smlouvou nebo dohodou v souladu 
s platnou legislativou. 

Zakládající organizace iniciativy:   
Subjekt: Zastoupený: Adresa: 
Sdružení Český ráj Aleš Hozdecký, předseda A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
Zlatý pruh Polabí, o. p. s. Pavel Hlaváč, předseda správní rady, a Ing. 

Kateřinou Bálintovou, členka správní rady 
Zámek Loučeň 1,  
289 37 Loučeň 

Statutární město Mladá 
Boleslav MUDr. Raduan Nwelati, primátor 

Komenského nám. 61,  
293 49 Mladá Boleslav 
 

Město Turnov PhDr. Han Maierová, starostka 
Antonína Dvořáka 335,  
511 22 Turnov 
 

Město Semily Mgr. Janem Farský, starosta 
Husova ul. 82,  
513 13 Semily 
 

Město Železný Brod Mgr. Václav Horáček, starosta 
nám. 3. května 1,  
468 22 Železný Brod 
 

Krkonoše – svazek měst a 
obcí Ing. Jan Sobotka, předseda Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 
 
 


