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LIBEREC A JEŠTĚD PODPOŘÍ JIZERSKOU MAGISTRÁLU
Bedřichov, 11.3.2009
V Jizerských horách dnes připadlo až 30 cm nového sněhu. Zima rozhodně nekončí a jede se
dál! Pro nadcházející víkend plánuje Jizerská o.p.s. upravit všech 170 km tratí Jizerské
magistrály. To mj. i díky podpoře Sportovního areálu Ještěd a Města Liberce, které tento týden
zapůjčí pro úpravu tratí vlastní sněžný stroj. Díky tomu si budou moci turisté i lidé z Liberce a
okolí užívat jarního lyžování, jak jen to počasí dovolí. I když hodně návštěvníků k nám zavítá
z jiných krajů a především z Prahy, nejvíce běžkařů je stále hlavně z Liberce, Jablonce nad
Nisou a okolí.
Jizerská magistrála je v letošní sezóně v provozu od 22.listopadu 2008, tedy již 16 týdnů. Od té doby
se téměř denně upravují běžecké trasy, které během jediné sezóny navštíví více jak půl milionu
lyžařů. Je mezi nimi mnoho turistů z jiných krajů či ze zahraničí, ale i občanů Libereckého kraje.
I když minulý týden přišlo oteplení, lyžařů na tratích neubývá a po MS v Liberci se zájem o běžkování
ještě zvýšil. V době konání mistrovství také běžkaři mohli na tratích Jizerské magistrály potkat při
tréninku národní týmy – byli zde Španělé, část estonského týmu, Italové, Švédové i česká
reprezentace. I to byl důvod, proč se lidé častěji do hor vydali. Je vidět, že zájem o lyžování pokračuje
a nabízíme všem, kdo mají zájem zkusit bílé stopy (třeba i prvně v životě) trasy Jizerské magistrály.
S pomocí Města Liberce, které se rozhodlo podpořit veřejnost při tomto sportu, je možné intenzivně
upravovat tratě Jizerské magistrály i v březnu, díky rolbě zapůjčené Městem Liberec a Sportovním
areálem Ještěd. Jedná se o stroj, který byl pořízen pro Mistrovství světa v Liberci a byl určen pro
úpravu běžeckých tratí v areálu Vesec. Teď jej využije Jizerská magistrála.
Další informace:
- Poprvé rolby na tratě Jizerské magistrály vyjely v sobotu 22.listopadu 2008.
- Nejvyšší sněhová pokrývka v letošním roce byla v polovině února, kdy výše sněhu na některých
místech Jizerské magistrály dosahovala přes 150 cm. Dnes je na magistrále i po oteplení kolem
130 cm sněhu.
- Tratě se budou upravovat i celý březen, pokud to dovolí počasí. V Liberci i Jablonci už sice může
být jaro, ale v Jizerkách se bude možné lyžovat ještě dlouho.
- Jizerská o.p.s. vlastní celkem 2 stroje, pro zvládnutí 170 km tratí však potřebuje minimálně 3.
Třetí stroj bude v letošním roce kupovat díky projektu Jizersko-Jakuszycká magistrála,
podpořeného penězi z fondů EU v rámci přeshraniční spolupráce Česko – Polsko, Cíl 3
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