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Název projektu:
Cyklostezka Jizerka – Jakuszyce
Tytuł projektu:
Droga rowerowa Izerka – Jakuszyce
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v
rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika - Polska republika 2007-2013 a z
prostředků státního rozpočtu ČR.
Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Vedoucí partner/ Partner wiodący
Obec KOŘENOV/ Gmina KOŘENOV www.korenov.cz
Partneři projektu / Partnerzy projektu
Sdružení Běh Piastů/Stowarzyszenie Bieg Piastów www.bieg-piastow.pl
Projekt započal v souladu s harmonogramem realizace projektu v květnu 2010
Projekt rozpoczęty zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w maju 2010 r.
Hlavní cíl projektu / Główny cel projektu
V souladu s hlavním cílem prioritní osy projekt:
1. usiluje o využití a rozvíjení stávajícího ekonomického potencionálu příhraničí
2. napomáhá posilování konkurenceschopnosti příhraničí prostřednictvím rozvoje cyklostezek a
turistických stezek
3. zkvalitňuje přeshraniční propojení cyklostezek
4. zvyšuje turistický zájem o danou oblast
5. napomáhá rozvoji služeb v oblasti turistiky
6. napomáhá hospodářskému srůstání přeshraničního regionu
7. zvyšuje bezpečnost cyklistů
W zgodzie z główna osią priorytetową projekt:
1.stara się o wykorzystanie i rozwój współczesnego ekonomicznego potencjału obszaru granicznego
2. pomaga w rozwoju konkurencji obszaru przygranicznego przez rozwój tras rowerowych i
turystycznych
3. poprawia transgraniczne połączenie dróg rowerowych
4.zwiększa zainteresowanie turystów o dany obszar
5.pomaga w rozwoju usług turystycznych
6.pomaga ekonomicznemu połączeniu regionu przygranicznego
7.zwiększa bezpieczeństwo rowerzystów
Popis aktivit projektu / Opis działań projektu - Kořenov

Hlavní aktivitou je oprava turisticky velmi frekventované přístupové a jediné obslužné komunikace do
východní části české strany Jizerských hor v blízkosti turistického hraničního přechodu Jizerka ?Orle,
kde vede cyklostezka č. 22. V celém úseku platí zákaz vjezdu motorových vozidel s výjimkou
rezidentů.
Projekt řeší odstranění haťového podloží, opravu propustku, původního systému odvodnění a
protipovodňové opatření a oprava mostu.
Další aktivitou projektu je vytvoření společného turistického produktu - mezinárodní cyklostezky,
která bude propagována prostřednictvím letáků, map v terénu a internetovými stránkami.
Cyklostezka propojí nejdůležitější turistická centra v Jizerských hor.
V rámci otevření cyklostezky budou uspořádány 2 mezinárodní cyklojízdy, jedna se startem v osadě
Jizerka a druhá se startem v Jakuszycích. Na tuto akci navážou každoroční společné cyklojízdy. Projekt
předpokládá spolupráci obou partnerů i po skončení realizace tohoto projektu.
Nadrzędnym celem jest remont często używanej przystępnej i jedynej drogi do wschodniej części
czeskiej strony Gór Izerskich, w pobliżu granicznego przejścia turystycznego Izerka-Orle, gdzie wiedzie
droga rowerowa nr 22. Na tym odcinku obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych z
wyjątkiem rezydentów.Projekt rozwiązuje usunięcie faszynowego podłoża ,naprawę przepustu,
pierwotnego systemu odwadniającego i przeciwpowodziowego oraz remont mostu.
Kolejną aktywnością projektu jest wytworzenie wspólnego produktu turystycznegomiędzynarodowej ścieżki rowerowej z standardowymi parametrami, która będzie promowana za
pomocą ulotek, map w terenie i stron internetowych. Droga rowerowa będzie łączyć najważniejsze
centra turystyczne w Górach Izerskich
W ramach otwarcia drogi rowerowej patrnerzy zorganizują 2 międzynarodowe przejazdy rowerowe.
Starty będą w osadzie Jizerka i w Jakuszycach. Akcja będzie kontynuowana corocznie.Projekt
przewiduje współpracę partnerów i po zakończeniu projektu.
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne
Kořenov - 632 601 EUR
Osoba zodpovědná za realizaci příslušné části projektu / Koordynator właściwej partnerovi części
projektu – Kořenov
Ing. Blanka Nedvědická - tel: +420 603 448 459, e-mail: blanka.nedvedicka@centrum.cz

