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JIZERSKÁ MAGISTRÁLA MÁ ZA SEBOU JIŽ 10 VÍKENDŮ
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 23.ledna 2009

Jizerská magistrála se právě teď připravuje na další lyžařský víkend, tuto sezónu již desátý. Navzdory
teplejšímu počasí v končícím pracovním týdnu projížděly rolby tratě jak z Bedřichova, tak z Jizerky a
v noci z pátku na sobotu plánujeme opět upravit většinu tratí Jizerské lyžařské magistrály. Lyžaři tak
budou mít k dispozici více jak 170 km v oblíbeném terénu Jizerských hor.
Lyžařské stopy dovedou nadšence zimního sportu nejen ze známých středisek – Bedřichov a Jizerka,
ale i z dalších nástupních míst, jako je Oldřichov v Hájích, Nové Město pod Smrkem, Desná – hotel
Montanie, Horní Polubný nebo Martinské údolí v Kořenově. Díky úzké spolupráci s dalšími
provozovateli tratí, např. Jizerky pro vás v Kořenově nebo Bieg Piastow v polských Jakuszycích,
mohou lyžaři přejet i na trasy v Krkonoších nebo na upravené tratě na polské straně Jizerek.
Právě společně s Biegem Piastow v Polsku (Sdružení Běh Piastů) uskutečňuje Jizerská o.p.s. projekt
s názvem Jizersko-Jakuszycká magistrála, podpořený penězi z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polsko. Díky této spolupráci se výrazně zlepšuje kvalita úpravy tratí na
obou stranách hranice, která v zimě pod napadaným sněhem a díky navazujícím tratím mizí úplně…

Další zajímavosti:
• O úpravu tratí v Jizerských horách se již 10 let stará Jizerská, o.p.s. založená obcí Bedřichov.
• Peníze na úpravu tratí získáváme od měst a obcí, Libereckého kraje, sponzorů a dárců, ale i
od samotných lyžařů, kteří si zimu bez běhání na lyžích neumí představit.
• Úprava běžeckých tratí má v Jizerských horách nejdelší historii v republice, začalo se s ní již
v roce 1984.
• Trasy Jizerské magistrály vedou většinou po lesních cestách, někde je však na místě velká
obezřetnost – např. tzv. Vládní cesta z Maliníku je současně jedinou příjezdovou cestou
k přehradě Bedřichov, po které musí projíždět vozidla Povodí Labe. Proto se tato část
upravuje bez stop a je vhodná pro vyznavače volného stylu. Žádáme o opatrnost při průjezdu
vozidel Povodí Labe! Podobně je na tom oblíbená trasa po Hrabětické louce od kapličky
směrem na Královku a na Prezidentskou chatu – louku a navazující pozemky můžeme
používat jen díky podpoře soukromých majitelů. Na místě je tedy velká ohleduplnost k okolní
přírodě. Navíc se téměř všude pohybujeme v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.
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