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JIZERSKÁ MAGISTRÁLA SE CHYSTÁ NA VÍKEND
Bedřichov, 26.3.2009
Do měst již možná dorazilo jaro, na tratích Jizerské magistrály je ale stále přibližně metr
sněhu, který láká všechny lyžaře na jarní lyžování. Z pátku na sobotu plánuje Jizerská o.p.s.
upravit všechny sjízdné trasy, tedy něco kolem 150 km. Stejně tak hlásí i kiosky a občerstvení
na Jizerské magistrále jako např. Hřebínek, Smědava a provozovny na Jizerce o víkendu
otevřeno. Od pondělka připadlo na horách více jak 40 cm nového sněhu. O víkendu sice
čekáme oteplení, ale lyžovat se určitě bude!
Jizerská o.p.s., která se stará o celou magistrálu, upravuje tratě třemi rolbami a dvěma skútry,
přičemž z toho jednu rolbu máme tento měsíc zapůjčenou od města Liberce. Díky tomu můžeme tratě
upravovat ve velkém rozsahu. V letošním roce plánujeme zakoupit třetí vlastní stroj, který jsme si
dosud museli půjčovat či pronajímat. Rolbu pořídíme částečně z prostředků evropských fondů v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Polsko a částečně ze sponzorských darů a
z příspěvků některých měst a obcí.
Ze stejných zdrojů platíme i každodenní úpravu tratí. Na té se finančně podílejí zejména obec
Bedřichov, města Liberec a Jablonec nad Nisou, dále Janov nad Nisou, Oldřichov v Hájích a další.
Významné jsou pro Jizerskou magistrálu i sponzorské příspěvky od soukromých firem a velké
poděkování patří i samotným lyžařům. Jsou mezi nimi takoví, kteří každoročně - byť symbolicky - na
úpravu tratí přispějí.

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. Teď, na konci března je na magistrále
přibližně metrová vrstva sněhu.
- Celá Jizerská magistrála má dnes něco kolem 170 km a zasahuje od Oldřichova v Hájích na
západě až k polským hranicím na východě, nejsevernějším bodem magistrály je směr na Nové
Město pod Smrkem, na jižní straně Jablonec nad Nisou, kde magistrála sahá až do Břízek.
- Tratě se budou upravovat dle počasí a zájmu lyžařů, aktuální informace na www.jizerskaops.cz
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