
 

Tisková zpráva Města Železný Brod: 

 

Greenway Jizera - cyklostezka podél Jizery. 

Město Železný Brod zadalo zpracování projektové dokumentace Greenway Jizera - úsek Líšný -

Podspálov. Dokumentaci zpracovává společnost PUDIS a.s. Praha a v současné době je dokončeno 

zpracování dokumentace pro územní řízení a probíhá projednání dokumentace s orgány státní 

správy.  

První úsek z Líšného do Železného Brodu je navržen po břehu Jizery mezi řekou a železnicí. Ve většině 

délky je cyklostezka navržena v šířce 3,0 metry, pouze krátký úsek před Železným Brodem je zvažován 

v šířce 2,5 metru z důvodu, aby se při stavbě nemuselo zasahovat do železničního svahu, což by 

znamenalo zvýšené náklady na stavbu. Na úseku, který je 4,2 km dlouhý, jsou navržena dvě 

odpočinková místa s lavičkami. Návrh více míst bohužel prozatím nedovolují majetkové vztahy, ale 

v průběhu přípravy budeme sledovat možnosti doplnění alespoň dvou dalších míst, aby se posílila 

rekreační funkce cyklostezky. V Líšném u samoobsluhy cyklostezka navazuje na čerstvě dokončený 

úsek cyklostezky z Malé Skály, další úseky až do Turnova se budou stavět v příštím roce. 

Druhým úsekem je řešení průjezdu městem Železný Brod. V rámci řešení, kdy je cyklostezka vedena 

pod silničním mostem směrem na Jiráskovo nábřeží, byl požadavek na návrh nové lávky přes Jizeru 

ve směru z Jiráskova nábřeží na Malé náměstí. Navržené řešení bohužel prokázalo, že technicky je 

umístění nové lávky v této ose vyloučeno. Na nábřeží Obránců míru by se stavba vyžádala stavbu 

vysoké opěrné zdi, která by jednak urbanisticky znehodnotila prostor pod zvoničkou a navíc by se 

navýšení terénu projevilo jako další překážka při vysoké hladině Jizery. Proto bylo rozhodnuto, že 

cyklisté budou vedeni ke stávající lávce, a ta bude při realizaci projektu opravena. Pokud by se našlo 

dostatek investičních prostředků, budeme zvažovat i možnost rozšíření lávky. 

Posledním úsekem, který je dokumentací řešen, je úsek ze Železného Brodu do Podspálova. Zde 

zůstávají cyklisté na stávající asfaltové silnici a jsou navržena opatření ke zvýšení jejich bezpečnosti. 

Již začátkem měsíce se zde objeví dopravní značení, které ve stanoveném období sníží rychlost 

dopravy z města ke koupališti na 30 km/h. (bude platit přes den) a od koupaliště do Podspálova 

omezí rychlost na 50 km/h. (bude platit v sezóně). Dále zde projektanti navrhují piktogramy na 

vozovku, které se nyní často objevují v Praze. Piktogramy sice přímo nevymezují pruh pro cyklisty 

(silnice je zde příliš úzká), ale opakovaně upozorňují řidiče na skutečnost, že se zde v obou směrech 

pohybují cyklisté. 

Dříve než bude dokumentace předána stavebnímu úřadu, budou probíhat jednání s majiteli 

dotčených pozemků. První jednání se Správou železniční dopravní cesty (majitel tělesa dráhy) a 

Povodím Labe (majitel toku Jizery) již proběhla. Protože cyklostezka bude oběma subjektům sloužit 



pro případnou údržbu jejich majetku, předpokládáme, že k nějaké formě dohody dospějeme. 

U dalších majitelů musíme nejdříve jejich ochotu ke spolupráci zjistit a poté posoudit jejich podmínky, 

které si pro umístění cyklostezky stanoví. Tato jednání budou zřejmě probíhat dlouho, proto 

nepředpokládáme, že by bylo možné uvažovat se zahájením stavby dříve než v roce 2014. 

Finančně je tato etapa projektu spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

prostřednictvím Euroregionu Nisa. Další bližší informace budou postupně zveřejňovány na webu 

města Železný Brod a dokumentace bude prezentována veřejnosti na jednání Zastupitelstva města 

Železný Brod dne 29.10.2012. 
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