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Stručné shrnutí sezóny 2018/2019 na Jizerské magistrále
Tisková zpráva, Bedřichov 16.5.2019
Úpravy běžeckých tratí v Jizerských horách pro zimní sezónu 2018/2019 byly před půlkou dubna
ukončeny. Poslední úprava proběhla v pátek 12.4.2019. Poté jsme lesní cesty ponechali postupnému
odtávání sněhu, aby se na ně postupně mohli navrátit cyklisté, pěší a také lesníci.
Za uplynulou sezónu, která trvala stejně jako ta předchozí celých 121 dní, rolby vyjely 101 krát, rolbaři
najezdili více než 11 200 kilometrů a strávili ve strojích téměř 1 500 motohodin. Zima začala v porovnání
s minulými lety později a zpočátku bylo sněhu málo, podmínky se stabilizovaly až v průběhu vánočních
prázdnin. Počínaje začátkem ledna začalo množství sněhu rapidně narůstat; přívaly sněhu způsobily
v polovině ledna na lesních porostech značné škody a následná znovuzprůjezdnění tratí si vyžádalo nemalé
úsilí našeho týmu i řady dobrovolníků – rádi bychom proto poděkovali všem, kdo přiložili ruku k dílu, i těm,
jejichž nabídku pomoci jsme z vlastních kapacitních důvodů nakonec nevyužili. Přes veškeré komplikace a
značnou náročnost hodnotíme sezónu jako velmi dobrou.
Mimořádný úspěch v uplynulých měsících zaznamenala také naše veřejná sbírka. Jen prostřednictvím
terénního prodeje tradičních samolepek a odznaků s logem Jizerské magistrály se vybralo více než 660 tis.
Kč, dobrých výsledků se dosáhlo i prodejem samolepek na prodejních místech a prostřednictvím přímých
bezhotovostních převodů na sbírkový účet. Kompletní a detailní přehled výtěžku veřejné sbírky bude
součástí vyúčtování veřejné sbírky Libereckému kraji, které bude po schválení dostupné na
https://www.jizerskaops.cz/jizerska-ops/dokumenty-ke-stazeni/verejna-sbirka/.
Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas, své úsilí či své finanční prostředky k zajištění úpravy
lyžařských stop Jizerské magistrály. Budeme se snažit, aby návštěvníci Jizerské magistrály byli
spokojeni i v dalších letech.
Na viděnou v bílé stopě v sezóně 2019/2020.
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