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Kolej Izerska odżyła!

10.08.1991 czesko-polskie spotkanie przy słupie granicznym - fot. Jacek Jaśko

Odbudowanie linii kolejowej ze 
Szklarskiej Poręby do Harrachova 
i uruchomienie regularnej komunika-
cji na tej trasie, a właściwie z Jele-
niej Góry do Liberca  jest spełnieniem ma-
rzeń niezliczonej rzeszy entuzjastów tej li-
nii kolejowej i mieszkańców miejscowości 
położonych przy niej. Jest wydarzeniem 
doniosłym i warto temu poświęcić więcej 
uwagi, szczególnie zbiorowym wysiłkom, 
jakie podejmowano w tym celu od roku 
1991, szczególnie w sytuacji, gdy zdarza 
się obecnie słyszeć nie przemyślaną 
opinię, że po latach bezowocnych starań 
udało się to wreszcie załatwić! 

Pierwsze działania podjęto 13.07.1991 
r. kiedy to spotkali się czescy i polscy „zie-
loni” w sprawie  uruchomienia kolejowego 
połączenia Jeleniej Góry z Libercem. 
Już 15.09.1991 utworzono Towarzy-
stwo Kolei Izerskiej, a 23.11.1991 r. z 
inicjatywy TKI powstało polsko-czeskie 
„Porozumienie Miast” położonych przy 
tej linii. Umowę o współpracy podpisali 
m.in. ówcześni prezydenci: Jeleniej Góry 
Marcin Zawiła oraz Liberca Jiři Drda, a 
także burmistrzowie Piechowic, Szklar-
skiej Poręby, Harrachova, Kořenova, 
Desnej, Tanvaldu i Jablonca nad Nysą. 
Koordynatorem PM zostało Tow. Kolei 
Izerskiej. Pomysł był niezwykły, jak na 
owe czasy. Aby zrozumieć znaczenie i 
wielkość tego pomysłu, trzeba wiedzieć, 
że nie było jeszcze Euroregionu NYSA 
– powstał 21.12.1991 r.

Latem 1992 r. w dniach 25;27;28. 
czerwca oraz 4-5 lipca miały miejsce 
pierwsze powojenne przejazdy pociągu 
na trasie Kořenov – Szklarska Poręba 
Górna, a 19 września 1992 nawet Libe-
rec – Jelenia Góra.  Kolejne przejazdy 
organizowano w latach 1998 – 2002. 

Nie może być mowy o „bezowoc-
ności” wcześniejszych starań, które z 
wielu względów, w tym  ekonomicznych, 
problemów własnościowych torowiska, 
a także .…ze względu na blokowanie 
możliwości uruchomienia tej linii, nie 

mogły być wcześniej zrealizowane.   Na 
obecny sukces złożyły się wcześniejsze 
wysiłki mnóstwa ludzi z wielu organizacji, 
instytucji i samorządów po obu stronach 
granicy, którzy w przeszłości organizowali i 
uczestniczyli w niezliczonej ilości spotkań, 
narad, mityngów i okazjonalnych przejaz-
dów czeskimi pociągami. 

Szczególnie ważne działania podejmo-
wane były w ramach czesko-polskiego 
„Porozumienia Miast” z lat 1991-1993 
i 1997-2002 oraz Umowy Partnerskiej 
Szklarskiej Poręby z Harrachovem z 
15.11.2001 r. Uruchomienie kolejowego 
połączenia było jednym z głównych celów 
tych Umów.  W okresie od 10.09.1999 r. do 
10.06.2000 r. realizowany był kosztem 41 
tysięcy € Projekt CBC Phare CREDO pod 
nazwą „Porozumienie Miast”, w ramach 
którego zorganizowano 35 warsztatów i 
konferencji z udziałem ponad 800 osób, 
reprezentujących różne środowiska 
zawodowe i społeczne, oświatowe, kul-
turalne, sportowe itp. w tym związanych 
bezpośrednio z działaniem na rzecz Kolei 
Izerskiej. Wydano Informator w nakładzie 
30.000 egz., który miał promować współ-
pracę przygraniczną.

Pierwszym, ważnym dokumentem 
dla tej linii było podpisane w Libercu 
7.10.2000 r. „Memorandum o współ-
pracy dla usprawnienia komunikacji w 
Liberecko-Jabloneckiej aglomeracji”, w 
którym zapisano, iż realizując projekt zin-
tegrowanego komunikacyjnego systemu 
REGIOTRAM, w dalszej perspektywie 
(rok 2007) przewiduje się połączenie 
Liberca z Zittau i Jelenią Górą. W efekcie 
tej deklaracji i prac nad systemem RE-
GIOTRAM został złożony przez miasto 
Liberec w marcu 2001 r. wniosek do 
funduszy pomocowych Unii Europejskiej 
Phare CBC o dofi nansowanie „Studium  
wykonalności połączenia Tanvald – 
Jelenia Góra”. 

Po latach te działania wydały owoce i 
stały się podstawą do tworzenia odpo-
wiednich zapisów w koncepcji rozwoju 
komunikacji na obszarze Euroregionu 
Nysa, a zwłaszcza w strategiach rozwoju 
powiatu jeleniogórskiego, oraz Dolnego 
Śląska!  Ostatnie zapisy (z inicjatywy 
TKI) dokonano w roku 2006 w Programie 
Rozwoju Infrastruktury Transportowej i 
Komunikacji dla Województwa Dolno-
śląskiego. 
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Istnienie tych zapisów pozwoliło spełnić 
jeden z warunków  koniecznych do ubie-
gania się o unijne pieniądze!

Bo taka inwestycja bardzo dużo kosztu-
je. To przekraczało możliwości samorzą-
dów lokalnych. Jedynie fundusze unijne 
mogły udźwignąć taki koszt. Przejęcie 
inicjatywy przez Urząd Marszałkowski w 
roku 2007 i zabezpieczenie środków na 
tak zwany wkład własny oraz wcześniej-
sze współdziałania z czeskimi partnerami 
umożliwiły szybkie pozyskanie dofi nan-
sowania z UE. 

W dniu 4 lipca 2007 r. właśnie do tych 
zapisanych wcześniej koncepcji i strategii 
nawiązali w trakcie spotkania w Libercu 
ówczesny Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Andrzej Łoś i Hejtman 
Libereckiego Kraju Petr Skokan. Marsza-
łek Łoś zadeklarował, że na Mistrzostwa 
Świata w narciarstwie klasycznym (Li-
berec’luty 2009) polscy kibice przyjadą 
pociągiem. 

Nie była to deklaracja bez pokrycia. Od 
tego momentu sprawy nabrały tempa, 
wręcz szalonego patrząc z perspektywy 
wcześniejszych, długoletnich działań. 
29.01.08 – została podpisana umowa no-
tarialna przekazania przez Skarb Państwa 
na rzecz Województwa Dolnośląskiego 
odcinka linii kolejowej nr 311, od stacji PKP 
Szklarska Poręba do granicy państwa, 
pod warunkiem uruchomienia kolejowej 
komunikacji do Czech.
5.02.08 – już w tydzień poźniej odbyło 
się pierwsze robocze spotkanie przed-
stawicieli  Železniční společnost Tanvald 
i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we 

Wrocławiu – planowanie zadań i wyłonie-
nie partnera projektu  pn. „Rewitalizacja 
linii kolejowej Szklarska Poręba – Har-
rachov”. 
27.02.08 – Rada Miejska w Szklarskiej  Po-
rębie wyraziła w formie uchwały poparcie 
starań Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego, uznając odbu-
dowę linii kolejowej za priorytetową. 
14.03.08 – w Ołomuńcu został złożony 
przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei 
wniosek o dofi nansowanie projektu pn. 
„Rewitalizacja linii kolejowej Szklarska 
Poręba – Harrachov” ze środków UE 
w ramach Programu Operacyjnego Eu-
ropejskiej Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013. Oczywiście klu-
czową przesłanką która umożliwiła 
pozyskanie dofi nansowania z UE (z 
punktu widzenia zasad programu) było 
zaangażowanie partnera czeskiego, 
szczególnie w wymiarze fi nansowym. 
Czeskim partnerem jest Państwowy Za-
rząd Infrastruktury Kolejowej z/s w Pradze 
(Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
(SŽDC), który zajął się odcinkiem linii 
stacja Harrachov-granica państwa.  
Projekt wymagał uzupełnień i przeszedł 
prawie roczną „drogę przez mękę”, ale 
opłaciło się! Projekt uzyskał pozytywną 
opinię. Przyznano dofi nansowanie w 
kwocie około 14,5 mln zł.
27.02.09 – DSDiK ogłosiła przetarg na wy-
konanie projektu. Wyłoniono wykonawcę 
Konsorcjum „DOLKOM – WERO-BUD”.
8.05.09 – władze samorządowe woje-
wództwa w obecności władz Libereckiego 
Kraju, przekazały wykonawcy „plac budo-
wy” czyli torowisko długości 13,294 km, 
wbijając na tę okoliczność w torowisko 
symboliczną pozłacaną łopatę.

Kolej Izerska odżyła! 2.07.10 – nastąpi uroczyste oddanie tej 
linii do użytku.
3.07.10 – rozpocznie się regularna komu-
nikacja na trasie Jelenia Góra – Liberec, 
z przesiadkami w Szklarskiej Porębie i 
Kořenově. 

Sugerowanie obecnie przez kogokol-
wiek, że dopiero teraz ostatnie działania 
stały się „owocne” mija się  z prawdą i jest 
niezręczne, krzywdzące dla wszystkich 
tych ludzi, którzy wcześniej dążyli do 
tego celu. 

Mimo pojawiających się ostatnio me-
dialnych wątpliwości co do celowości 
uruchomienia tego kolejowego połącze-
nia (!) obecny Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Marek Łapiński wyraził 
jednoznacznie opinię, że jest to celna 
i potrzeba inwestycja! 

Wojciech Grzybowski
 prezes Towarzystwa Kolei Izerskiej

25.08.91 II. czesko-polskie spotkanie przy słupie granicznym. Fot. W. Grzybowski 
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Jizerská dráha oživla!
Oprava železniční tratě ze Szklarské 

Poręby do Harrachova a zahájení pravi-
delného provozu na této dráze, resp. na 
železniční trati z Jelení Góry do Liberce 
je splněným přáním nesčetné skupiny 
nadšenců upírajících svůj zájem k této 
dráze a obyvatel sídel ležících nejen podél 
této železniční tratě. Jedná se o význam-
nou událost, jíž se vyplatí věnovat více 
pozornosti, a to především společnému 
úsilí, které s vizí dosažení současného 
stavu bylo činěno od roku 1991, a to zej-
ména i s ohledem na nepromyšlené názory 
uvádějící, že po letech neúspěšných snah 
došlo k dosažení vytouženého cíle.

První kroky směřující ke zprovoznění 
tratě jsou datovány dnem 13. července 
1991 v souvislosti se setkáním českých a 
polských zelených ve věci zahájení provo-
zu mezi Jelení Górou a Libercem. 

Již 15. září 1991 vzniklo Towarzystwo 
Kolei Izerskiej (Sdružení jizerská dráha) 
a dne 23. listopadu 1991 bylo na základě 
iniciativy TKI založeno polsko-české „Po-
rozumění měst.”

 Smlouvu o spolupráci podepsali mj. 
bývalí starostové (primátoři) měst Jelenia 
Góra Marcin Zawiła a Liberec Jiří Drda, 
a také starostové Piechowic, Szklarské 
Poręby, Harrachova, Kořenova, Desné, 
Tanvaldu a Jablonce nad Nisou. Koordi-
nátorem Porozumění měst se stalo TKI. 
Na tehdejší dobu se jednalo o neobvyklý 
nápad. Aby bylo možné pochopit rozsah a 
význam tohoto nápadu, je nutno si uvědo-
mit, že stále neexistoval Euroregion Nisa 
– ten vznikl až dne 21. prosince 1991.

V létě roku 1992, tj. ve dnech 25., 27., 
28. června a 4.-5. července se uskutečnily 
první poválečné jízdy vlaků na úseku Ko-
řenov – Szklarska Poręba Górna, a dne 
19. září 1992 dokonce na úseku Liberec 
– Jelenia Góra. Další jízdy se uskutečnily 
v letech 1998-2002. 

Uvedené předchozí snahy nemohou 
být hodnoceny jako neúspěšné, a to z 
mnoha ohledů, zejména pak s ohledem 
na aspekty ekonomické, vlastnických 
vztahů k železniční trati, a také... s ohle-
dem na blokování možností zprovoznění 
železniční tratě – zprovoznění dráhy ne-
bylo možno dosáhnout dříve. Současný 
úspěch je výsledkem práce mnoha osob 
z mnoha organizací, institucí a územních 
samospráv z obou stran státní hranice, 
kteří v minulosti organizovali a účastnili 
se nesčetného množství setkání, porad, 
mítinků a příležitostných jízd českými 
vlaky.

Zvláště významná činnost byla rozvíjena 
v rámci česko-polského Porozumění měst 
z let 1991-1993 a 1997-2002 a Partnerské 
smlouvy Szklarské Poręby s Harrachovem 
ze dne 15. listopadu 2001. 

Zprovoznění železničního spojení bylo 
jedním z cílů těchto smluv. V období ode 
dne 10. září 1999 do dne 10. června 
2000 byl realizován nákladem 41 tis. 
EUR projekt CBC Phare CREDO nazvaný 

Porozumění měst, v rámci kterého bylo 
uspořádáno 35 workshopů a konferencí 
s účastí více jak 800 osob, jež reprezen-
tovaly různé celky z oblasti profesní a 
společenské, osvětové, kulturní, sportovní 
aj., a i ty bezprostředně spjaté s činností 
orientovanou na Jizerskou dráhu. Došlo 
k vydání informační brožury v nákladu 
30.000 kusů, jež propagovala příhraniční 
spolupráci.  

Prvním významným dokumentem ve 
vztahu k této dráze bylo Memorandum o 
spolupráci pro zlepšení dopravy v liberec-
ko-jablonecké aglomeraci, ve kterém byla 
zachycena ustanovení o realizaci projektu 
integrovaného dopravního systému RE-
GIOTRAM v její další fázi (rok 2007) tak, 
že bylo předpokládáno spojení Liberce s 
Zittau a Jelení Górou. V důsledku tohoto 
aktu a dalších prácí na systému REGIO-
TRAM byla městem Liberec v roce 2001 
předložena žádost o spolufi nancování 
Studie vykonatelnosti spojení Tanvald 
– Jelenia Góra v rámci fondů Evropské 
unie Phare CBC. 

Plody výše uvedených snah se staly 
po uplynutí let základem pro zachycení 
příslušných ustanovení v koncepčních 
rozvojových dokumentech na území Eu-
roregionu Nisa, a zvláště pak i územních 
koncepcí okresu Jelenia Góra a celého 
Dolního Slezska! Poslední ustanovení (z 
iniciativy TKI) byla zachycena v roce 2006 
v Programu rozvoje dopravní infrastruktury 
a dopravy Dolnoslezského vojvodství. 
Vznik a trvání těchto ustanovení byly 
jedním z činitelů umožňujících předložení 
žádosti o unijní fi nance!

Protože taková investice něco stojí. 
Možnosti územních samospráv byly tímto 
překročeny. Pouze unijní fondy mohly 
umožnit unesení takového břemene. 
Převzetí iniciativy Úřadem maršálka v 
roce 2007, zajištění fi nančních prostředků 
na vlastní vklad a dřívější součinnost s 
českými partnery umožnily rychlé zajištění 
spolufi nancování z EU.

Dne 4. července 2007 navázali v 
průběhu společného setkání v Liberci 
na výše uvedené dokumenty a strategie 
maršálek Dolnoslezského vojvodství 
Andrzej Łoś a hejtman Libereckého kraje 
Petr Skokan. Maršálek Łoś prohlásil, že 
na mistrovství světa v klasickém lyžování 
(Liberec, únor 2009) polští fanoušci při-
jedou vlakem.

Nejednalo se o prázdné prohlášení. 
Od tohoto okamžiku celá záležitost 
nabrala, a to s ohledem na předchozí 
dlouholeté činnosti, téměř závratné 
tempo. 

29.01.08 – mezi Státním pokladem a Dol-
noslezským vojvodstvím došlo k uzavření 
písemné smlouvy ve formě notářského 
aktu o převodu vlastnického práva k úse-
ku železniční tratě č. 311 od žel. stanice 
Szklarska Poręba Górna ke státní hranici, 
a to s podmínkou zahájení železničního 
provozu do ČR.

5.02.08 – první pracovní setkání zástupců 
Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. a 
Dolnoslezské správy silnic a železnic ve 
Wrocławi. 
27.02.08 – Městské zastupitelstvo města 
Szklarska Poręba vyjádřilo formou usne-
sení podporu snahám Úřadu maršálka 
Dolnoslezského vojvodství a uznalo opra-
vu železniční tratě za prioritní otázku.
14.03.08 – Dolnoslezská správa silnic a 
železnic ve Wrocławi (DSDiK we Wro-
cławiu) předložila v Olomouci žádost o 
spolufi nancování projektu „Revitalizace 
železniční tratě Szklarska Poręba – Har-
rachov” z prostředků EU v rámci Opera-
čního programu evropské přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007-2013. 
Samozřejmě klíčovým předpokladem, 
který umožnil získání spolufi nancování 
z EU (pod úhlem pravidel programu), 
byla angažovanost českého partnera, 
a to zejména s ohledem na fi nanční 
rozměr. Českým partnerem projektu je 
Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, jež má ve své správě úsek 
Harrachov – státní hranice. 

Dále bylo nutno projekt doplnit, což 
znamenalo téměř roční trnitou cestu za 
úspěchem, jež se nakonec vyplatila. 
Projekt byl zhodnocen kladně. Výše spo-
lufi nancování projektu dosáhla částky ve 
výši cca 87 mil. Kč. 
27.02.09 – DSDiK vypsala veřejnou za-
kázku na realizaci projektu. Zhotovitelem 
se stalo konsorcium „DOLKOM – WERO-
BUD”. 
8.05.09 – představitelé územně samo-
správného celku na úrovni Dolnoslezského 
vojvodství za účasti zástupců Libereckého 
kraje předali zhotoviteli staveniště, tj. 
železniční trať o délce 13,294 km, a to 
symbolickým zabodnutím pozlaceného 
rýče do kolejiště. 

2.07.10 – dojde ke slavnostnímu za-
hájení provozu na železniční trati. 

3.07.10 – bude zahájen pravidelný pro-
voz na železniční trati mezi Jelení Górou a 
Libercem s přestupy v Szklarské Porębě 
a Kořenově. 

  *  *  * 
Současné uvádění, a to kýmkoliv, že 

teprve poslední kroky vedoucí ke zpro-
voznění železniční tratě byly úspěšné, je 
nepravdivé a nevhodné, a to zejména ve 
vztahu k těm, jež dříve připravovali základy 
pro dosažení tohoto cíle.
Bez ohledu na poslední mediální po-
chybnosti stran účelovosti tohoto žele-
zničního spojení (!) současný maršálek 
Dolnoslezského vojvodství Marek Łapiński 
jednoznačně prohlásil, že se jedná o 
vhodnou a potřebnou investici!      Wojciech 
Grzybowski 

předseda Towarzystwa Kolei Izerskiej
Překlad Petr Špetlak


