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Přípravy na zimní sezónu 2017/2018
Tisková zpráva, Bedřichov 30.11.2017
První sníh už nám předznamenává zimu. Přestože ho ještě není dost k zahájení strojové úpravy
lyžařských stop, připravuje se Jizerská magistrála na zahájení sezóny. Pro ty, kteří se už
nemohou dočkat, přinášíme první informace o novinkách pro sezónu 2017/2018.
Největší novinkou v terénu je významné prodloužení tras v lokalitě Vysokého hřebene. Díky
spolupráci s Lesy České Republiky, s.p., které provedly rozsáhlé opravy lesních cest, může rolba
nejen projet od parkoviště na Maliníku k Hašlerově chatě, ale nově může pokračovat hlouběji do lesa
po Křížové cestě, pokračovat po Příkré až na rozcestí U buku, poté kolem Tlusté jedle a zpátky po
Gahlerově cestě až k výchozímu parkovišti. Vznikne tak okruh dlouhý přibližně 10 km, který si lze
libovolně prodloužit přestupem na tradiční trasy na druhé straně silnice.
Dále ve spolupráci se společností EUROVIA CS a.s. proběhly terénní úpravy na lesní cestě za
Královkou, díky kterým bude tuto spojnici ke stadionu možné lépe a déle upravovat. Pro
bezproblémovou úpravu byly na vytipovaných místech také prořezány přerostlé větve.
Zároveň posílí i náš vozový park. V rámci realizace společného projektu s partnery Jizerky pro
Vás, o.p.s. a sdružením Bieg Piastów získala JIZERSKÁ, o.p.s. novou rolbu. Lyžařské stopy
budou tedy při příznivé situaci upravovat celkem čtyři stroje.

Podpořte Jizerskou magistrálu a pošlete dárcovskou sms
ve tvaru DMS MAGISTRALA 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, Jizerská magistrála obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Více informací na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.

Financování úpravy Jizerské magistrály v celém jejím rozsahu je umožněno díky dlouhodobé podpoře
místních samospráv, podnikatelských subjektů i soukromých dárců. Také v této sezóně pokračuje
registrovaná veřejná sbírka. Možností, jak přispět, je hned několik (bližší informace jsou dostupné na
http://www.jizerskaops.cz/jizerskamagistrala/verejna-sbirka).
Stejně jako v minulých letech bude pravidelná úprava Jizerské magistrály zahájena v závislosti na
sněhových podmínkách a po předchozí domluvě s Lesy ČR, Správou CHKO Jizerské Hory a Povodím
Labe. Spolupráce s těmito institucemi a jejich dlouhodobé podpory naší práce si velmi vážíme. Pokud
vyrazíte do Jizerek dříve, dbejte prosím zvýšené opatrnosti, v některých úsecích může dosud probíhat
těžba nebo jiné hospodářské činnosti. Aktuální informace o zahájení sezóny a následně
o plánovaných a provedených úpravách budou stejně jako v minulých sezónách zveřejňovány na
www.jizerskaops.cz a na facebookovém profilu.
Za JIZERSKOU, o.p.s.
Radka Davidová
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