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V JIZERKÁCH JE NOVÁ TRAŤ A NOVÁ ROLBA
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 3.listopadu 2009
Jizerská magistrála se v nadcházející zimní sezóně pochlubí nově opravenou 5 km dlouhou tratí a
také s novým strojem na úpravu běžeckých stop. Obě investice Jizerské o.p.s. podpořila Evropská
unie. Kromě nové trati čekají na lyžaře další velké změny na výjezdu ze stadionu, kde letos obec
Bedřichov dokončuje nové mosty, rozvody pro zasněžování a upravuje celé prostranství.
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE 5 KM TRATI
zadavatel: Jizerská o.p.s.
zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
podpořeno: OPPS Česko-Polsko Cíl 3
cena díla: 10 mil. Kč
NÁKUP NOVÉ ROLBY
podpořeno: Liberecký kraj, Jablonec nad Nisou, OPPS Česko-Polsko Cíl 3
cena: 298 tis. EUR
REKONSTRUKCE MOSTŮ A CEST, NÁDRŽ A ROZVODY ZASNĚŽOVÁNÍ
zadavatel: Obec Bedřichov
zhotovitel: NISAINVEST s.r.o., Penta s.r.o.
podpořeno: Liberecký kraj, MF ČR
cena díla: 19 mil. Kč

Jednou z podmínek při celkové rekonstrukci trati
v Bedřichově bylo použít výhradně místní
materiály. Dodavatel stavby, firma EUROVIA CS
proto nasadila svou mobilní drtící linku a
zpracovala nepoužitý žulový materiál z místního
lomu v Hraničné. Na nově opravenou cestu se
3
navezlo 6 tisíc m žulového materiálu (to je pro
představu 1000 nákladních vozů Tatra).
Na některých úsecích překonává trať zamokřená
místa a bažiny. Takto komplikovaný terén si
vyžádal kompletní opravu podloží, včetně
odvodnění. Výsledkem je zrekonstruovaná
běžecká trasa, kterou bude možno kvalitně
upravit i na nižší vrstvě sněhu. Současně vznikla
nová cesta pro pěší i cyklisty v létě.
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Vznikla v roce 1999 s hlavním cílem – aby úprava a údržba běžeckých tratí v Jizerkách dostala jasná
pravidla a řád a aby byla vedena profesionálně.
Hlavním úkolem Jizerské o.p.s. je každoročně získat peníze na úpravu tratí, na pořízení či opravy strojů
a na všechny ostatní náklady s Jizerskou magistrálou spojené. Ročně se jedná o 4 miliony Kč.
Příjmy Jizerské, o.p.s. tvoří sponzorské dary od firem i soukromých osob, fandů běžeckého lyžování,
dále od obce Bedřichov, Libereckého kraje, Liberce, Jablonce nad Nisou, Janova nad Nisou a dalších
měst a obcí v okolí Jizerských hor.
Do stop Jizerské lyžařské magistrály zavítá každoročně více jak půl milionu lyžařů. Jedno
z monitorovacích míst Jizerské magistrály, na přehradě Josefův Důl zaznamenalo během minulé zimy
téměř 72 tisíc průchodů. To je od roku 2004 druhý největší počet zimních návštěvníků.
O stavu tratí a upravených trasách v zimě denně informujeme na webových stránkách
www.jizerskaops.cz, které v zimě vyhledá až 70 tisíc lidí měsíčně.
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Společnost EUROVIA CS, a.s., dříve Stavby silnic a železnic, a.s., patří k nejvýznamnějším stavebním
firmám v České republice.
Na území České a Slovenské republiky působí 15 regionálních závodů a 14 dceřiných společností.
EUROVIA CS, a.s., nabízí své služby zákazníkům již více než 55 let. Od roku 2006 je jejím
stoprocentním vlastníkem francouzská společnost EUROVIA, která působí v 16 zemích světa a je
součástí světového koncernu VINCI.
Jen v roce 2008 dokončila společnost více než 1300 projektů.
EUROVIA CS a všechny její dceřiné společnosti jsou držiteli certifikátu systému řízení kvality ISO 9001.
Jako první velká stavební společnost v České republice navíc obdržela certifikát environmentálního
systému řízení ISO 14 001.

Kontakty:
Jizerská o.p.s.
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EUROVIA CS, a.s.
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224 951 349, 731 602 380, iveta.stockova@eurovia.cz

Rekonstrukce 5 km trati a nákup nové rolby jsou realizovány jako součást projektu Jizersko-Jakuszycká magistrála v
rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Polsko, Cíl 3, který je spolufinancován ERDF.

