
 

Dotace z ERDF                                      671.250,74 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové                                                                                                        325.197,92 EUR  
 
Partner projektu: 
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój                                                                                                                         164.528,94 EUR  
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Świeradów                                                                                                      169.348,48 EUR  
Svazek obcí SMRK, Nové Město pod Smrkem                                                                                                     12.175,40 EUR  

V rámci projektu bude vybudována síť téměř 40 km 

polních cyklostezek tzv. singltrekov, které budou 

spojovat Nové Město pod Smrkem a Świeradów-

Zdrój. Singltreky jsou úzké, přirozené a zcela bezpečné 

c e s t y  k o m p o n o v a n é  d o  o k o l n í 

krajiny. Vybudována infrastruktura přiláká cyklisty 

kdykoliv během roku, což přispěje k rozvoji cestovního 

ruchu v polsko-českém pohraničí. Větší počet turistů 

bude mít pozitivní vliv na sektor služeb cestovního ruchu 

a přeshraniční chaos povaha projektu přispěje 

ke spolupráci subjektu na obou stranách hranice. 

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Česko-polský singltrek pod Smrkem 

v Jizerských horách 



Společná realizace: 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že síť singltreků 

na několika místech překračuje polsko-českou 

hranici, je nezbytná spolupráce partnerů 

při realizaci projektu. Etapy výstavby na polské 

a české straně jsou úzce spojeny, 

což se odráželo v společném harmonogramu 

realizace prací. Společná bude také propagace 

projektu a webové stránky fungující 

i po skončení projektu. Na základě smlouvy 

mezi partnery se dohodne spolupráce 

s následnou údržbou singltreků. 

Společná příprava: 
 
V březnu 2009 se poprvé diskutovalo 
o myšlence vybudovat společný česko-polský 
singletrek Nové Město pod Smrkem - 
Świeradów-Zdrój. Bylo dohodnuto, že v rámci 
partnerství Svazu obcí Smrk a obce Świeradów-
Zdrój bude podána žádost o projekt v rámci 
mikroprojektů fondu s cílem připravit 
projektovou dokumentaci na výstavbu 
singltrekov. Vzhledem k odsouhlasení žádosti se 
partneři rozhodli pokračovat ve spolupráci, 
která zahrnovala i další subjekty, tj Lesy České 
republiky, které se staly vedoucím partnerem 
projektu díky tomu, že mají zkušenosti 
s výstavbou singltreků a Nadlesníctvo 
Świeradów. Od května 2009 se konaly společné 
schůzky a pracovní setkání na obou stranách 
hranice včetně telefonické a elektronické 
komunikace, které vedly k předložení společné 
žádosti o projekt v listopadu 2009. 

Společné financování: 

Financování české části projektu zajišťují Lesy České 

republiky. Svaz obcí Smrk poskytl v rámci partnerství 

projektovou dokumentaci, která byla financována 

z Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa a zajišťuje 

nákup Quadu, který budou používat všichni partneři 

na udržení singletrekov. Polští partneři projektu 

financují polskou část výstavby. Jako vedoucí 

partner budou Lesy České republiky financovat 

webové stránky pro všechny partnery - všichni 

partneři se budou podílet na její přípravě 

a aktualizaci. Lesy České republiky budou 

také financovat výstavbu pamětní tabule 

a billboardů. Udržování singltreků po ukončení 

projektu bude upraveno smlouvou uzavřenou 

pro tento účel mezi partnery. 

Společný personál: 

Zástupci všech partnerů zúčastněných na projektu 

jsou zapojeni do projektu. Mezi nimi byli ředitelé 

a starostové polské obce a českých obcí sdružení 

ve Svazu obcí Smrk (Nové Město pod Smrkem, 

Lázně Libverda, Frýdlant), jakož i projektoví 

manažeři z obou stran hranice. Za přípravu, 

koordinac i  a  monitorování  pro jektu 

jakož i spolupráci s polskými partnery je 

zodpovědný na straně vedoucího partnera externí 

zaměstnanec - projektový manažer se zkušenostmi 

s realizací projektů INTERREG III A. Udržování cest 

bude zajištěno prostřednictvím zapojení 

zaměstnancovo obcí sdružených ve Svazu obcí 

Smrk, zaměstnance obce Świeradów - Zdrój 

a Nadlesníctva Świeradów na základě smlouvy 

mezi partnery. 

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 


