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VELIKONOČNÍ LYŽOVÁNÍ NA JIZERSKÉ MAGISTRÁLE
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 8.dubna 2009
Sníh sice mizí, ale zásoby na Jizerské magistrále stále vystačí na skvělé Velikonoční lyžování. Jizerská
o.p.s. upravila běžecké tratě na dnešek v rozsahu 45 km a plánuje před víkendem a o Velikonocích upravit
všechny sjízdné tratě. Díky dostatku sněhu je stále možné vyjíždět z Bedřichova. Nejlepší je ranní lyžování,
kdy se teploty pohybují kolem nuly. S úpravou tratí může Jizerská o.p.s. pokračovat mj. díky městu Liberci,
jež poskytlo Jizerské magistrále rolbu, která se starala o tratě při MS ve Vesci. Od půlky března připravuje
tento stroj, zapůjčený z Liberce, běžecké tratě na nejvýznamnějších trasách magistrály. Díky své velikosti a
vybavení dokáže připravit dostatečně širokou stopu jak pro klasiky, tak pro bruslaře. Využívá se zejména na
širokých cestách, které tvoří páteř Jizerské magistrály - Kasárenská, Smrková, Soušská, Štolpiššská cesta atd.

Ranní mlha na Nové Louce v sobotu v 7 hodin ráno. Parkoviště je již po ránu plné lyžařů, někteří vyjížděli
z Liberce v 6 hodin, aby stihli východ slunce. Čekala na ně nádherně připravená stopa.

Z místních sjezdovek hlásí otevřeno pouze Severák v Hraběticích, kde se bude jezdit od čtvrtka 9.4. do
neděle 12.4. Více informací na www.skijizerky.cz, kde se pravidelně objevují nové zprávy, případně u Petra
Bažanta ze Ski Bižu, tel. 604 271 437.

Další informace:
•
•
•

Jizerská magistrála se tuto sezónu chystá již na svůj 21.víkend. Za poslední tři roky jde o nejdelší
lyžařskou sezónu, tratě upravujeme bezmála již 5 měsíců.
Na Promenádní cestě je stále téměř jeden metr sněhu!
Na úpravu tratí nejvíce přispívají Bedřichov, dále města Liberec, Jablonec nad Nisou, obce Janov
nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Frýdlant a další. Z Libereckého kraje sice existuje příslib, ale pro
letošní rok ještě o podpoře Jizerské magistrály rozhodnuto nebylo. Přitom díky tomu, že obce a
města se nacházejí v blízkosti běžeckých tratí, jsou právě občané z Libereckého kraje největšími
uživateli oblíbené Jizerské magistrály.

•
•

Během jedné sezóny zavítá na tratě Jizerské magistrály více jak půl milionu lyžařů. Příští sezónu
budou údaje přesnější, protože Jizerská o.p.s. plánuje v rámci projektu Jizersko-Jakuszycká
magistrála provádět měření počtu návštěvníků.
Projekt Jizersko-Jakuszycká magistrála zahrnuje i další aktivity, jako nákup nového stroje na úpravu
tratí, rekonstrukci 5km běžeckého okruhu, vydání nových letáků, aktualizace map na tratích, atd.
Projekt je podpořen z Operačního programu příhraniční spolupráce Česko – Polsko.
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