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Příprava na sezónu
Tisková zpráva, Bedřichov 8. 1. 2016
Ta pravá zima sice zatím nedorazila, my jsme však připraveni a čekáme jen na vhodné sněhové
podmínky. V průběhu léta a podzimu jsme byli aktivní a rádi bychom nyní představili výsledky
našeho snažení.
Ve spolupráci se společností EUROVIA CS a.s. a Lesy ČR, s.p. byla na podzim vytvořena nová výletní
trasa, která bude určena pro lyžaře klasiky. Jedná se o úsek Maliník – Kanál – kolem Černé Nisy (po
starém povalovém chodníku) - dále po zelené turistické směrem na Hřebínek a bude upravován
skútrem. Ve spolupráci s výše uvedenými subjekty došlo také díky prořezu k rozšíření některých
stávajících tratí.
Přímo v Bedřichově došlo k několika úpravám na lyžařském stadionu. V první řadě byly provedeny
odvodňovací a terénní práce, které mají do budoucna zabránit poškozování sněhové pokrývky
zapříčiněné nedostatečným odvodněním a vyplavováním materiálu na upravenou trať. Proběhly také
celkové revize a opravy elektroinstalací. Na lesní perkové cestě v úseku U Buku – U Nové Louky byly
za finanční podpory Nadace Preciosa umístěny další kovové svodnice, jejichž úkolem je odvod vody
mimo trať. Jedná se o velmi důležitý a hojně využívaný úsek Jizerské magistrály. Současně je to však
problematická část, kde každoročně při oblevách dochází ke snížení kvality tratí.
Co se týče připravenosti na sezónu, tak stroje na úpravu tratí jsou po řádných servisech, pohonné
hmoty jsou doplněné, řidiči jsou připraveni. Nyní se čeká pouze na vhodné sněhové podmínky.
Také v letošní sezóně budeme pokračovat v získávání finančních prostředků prostřednictvím veřejné
sbírky. Možností, jak přispět, je hned několik (více informací na http://www.jizerskaops.cz/jizerskamagistrala/verejna-sbirka/).
V neposlední řadě bychom rádi poděkovali všem našim partnerům, kteří nás dlouhodobě
podporují. Obzvláště vděčni jsme za spolupráci a podporu ze strany Lesů ČR, s.p., Správy CHKO
Jizerské hory a Povodí Labe, s.p.
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