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Jizerská magistrála je nejstarším a
nejvyhledávanějším českým areálem pro
běžecké lyžování, dějištěm slavné Jizerské
Padesátky a místem tréninkových tratí pro
MS v lyžování v Liberci 2009. Dnes
představuje Jizerská magistrála 170 km
strojově upravovaných tratí, během jediné
sezóny zavítá do stop magistrály přes půl
milionu lyžařů. Údržbu tratí Jizerské
magistrály kompletně zajišťuje již 10.rokem
Jizerská o.p.s.

AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2008
Jizerská magistrála
Zima, která končila na jaře 2008, byla na sníh spíše skoupá. Rolby na tratě vyjely sice ještě na
začátku dubna, ale již předtím byly týdny, kdy pro nedostatek sněhu nebylo možné stopy pravidelně
upravovat. Zato na podzim 2008 na sebe sníh nenechal dlouho čekat. První větší nadílka spadla
v pátek 22.listopadu a již o nadcházejícím víkendu bylo možné upravit první stopy skútrem a poté i
rolbami. Od té chvíle se trasy Jizerské magistrály upravovaly téměř denně až do Velikonočního
pondělí 2009.
Co se však dělo před hlavní sezónou v roce 2008? V listopadu se nám podařilo vybudovat novou
trasu Jizerské magistrály z Horního Polubného na Jizerku v délce 4km. Vznikl tak velmi oblíbený
běžecký úsek s využitím volného prostoru pod elektrovodem a vytvořením tohoto nového příjezdu na
Jizerku vznikl na Jizerské magistrále další okruh. Práce proběhly ve spolupráci s obcí Kořenov.

Při koordinační schůzce s Lesy ČR, Správou CHKO Jizerské hory a Povodím Labe byla domluvena
nad rámec standardních tras pravidelná údržba v oblasti Soušské a Protržené přehrady. Stejně tak
byla vyjasněna situace na Vládní cestě, kde se tuto sezónu upravovalo bez stop, pro bruslaře.
Vyznavači klasického stylu mohli využít tras vedoucích téměř paralelně po tzv. kanálu.
Nad rámec běžného servisu techniky pro úpravu tratí byla provedena větší oprava vodního chlazení
sněžného skútru a oprava spojky rolby Kässbohrer PB160D.
V rámci spolupráce s organizátorem mistrovství v klasickém lyžování 2009 OC FIS byla společnosti na
sklonku roku zapůjčena sněžná rolba Kässbohrer PiBu200 a také zasněžovací zařízení pro výrobu
technického sněhu k zasněžení bedřichovského stadionu a přiléhajících tratí.
Chata Stadion
Ubytování během roku 2008 využily již tradičně především sportovní oddíly a skupiny. Na konci léta se
nám podařilo kompletně vyklidit sklepy a přízemí a získali jsme tím další prostory k novým aktivitám. V
závěru roku jsme navíc zrenovovali společenskou místnost v přízemí a začali s úpravami i některých
pokojů.
Tenisové kurty
Před začátkem tenisové sezóny na jaře 2008 jsme provedli celkovou údržbu kurtů a položili jsme nové
vrstvy antuky. Oficiální provoz tenisových kurtů jsme zahájili v prvních květnových týdnech. Celý chod
tenisových kurtů proběhl bez připomínek, dařilo se udržet kvalitu herní plochy nastolenou z minulých
let. Navíc se podařilo realizovat nový nátěr oplocení i části mobilního oplocení Jizerské o.p.s.
Technické zázemí společnosti
S finanční pomocí města Jablonec nad Nisou jsme v létě zakoupili nový mobilní obytný kontejner,
jehož funkcí je plnit účel převlékárny Jizerské magistrály pro veřejnost. Kontejner byl zasazen do řady
stávajících mobilních buněk vedle stadionu. Na podzim jsme nechali zarovnat místa po demolici
bývalé haly a buněk. Prostor je tak využitelný pro parkování a pro různé údržbové práce na technice
Jizerské o.p.s.
Závody
Poprvé v historii Jizerských hor se 30.prosince 2008 jel noční běžkařský závod s čelovkami, který
organizovala přímo Jizerská o.p.s. Závod měl kolem 80 účastníků a mezi sportovci a přihlížejícími
obrovskou odezvu. Plánujeme v pořádání závodu pokračovat i v dalších letech. Kromě toho se v roce
2008 Jizerská o.p.s. opět podílela na organizaci dalších významných závodů – Jizerská 50 v lednu i
Jizerská 50 na kolech v létě, dále série závodů Kerda Cup a dalších. Společnost se také podílela na
vytváření podmínek pro trénink oddílů běžeckého lyžování, zejména SK SKI Janov – Bedřichov.
Projekt Jizersko-Jakuszycká magitrála
V roce 2008 jsme podali žádost o finanční podporu některých investic do Operačního programu
příhraniční spolupráce Česko-Polsko, spolufinancovaného z ERDF. Náš projekt se jmenuje JizerskoJakuszycká magistrála a již při přípravě jsme spolupracovali s naším polským partnerem Bieg Piastów
v Jakuszycích. Naše žádost byla úspěšná, a tak jsme hned na podzim začali s nezbytnými přípravami,
i když hlavní aktivity proběhnou v dalších dvou letech. Největšími akcemi projektu na české straně
jsou nákup nového sněžného stroje a rekonstrukce 5 km trati v Bedřichově, často využívané rodiči s
dětmi, začínajícími lyžaři i sportovními oddíly.
Další projekty a žádosti
V srpnu 2008 jsme připravili žádost o finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblast Mezinárodní spolupráce. Ačkoliv jsme
věnovali hodně času přípravě a vytvoření samotného projektu, naše žádost nebyla schválena.
Zaplacení pokuty udělené Správou CHKO
V loňském roce bylo obdrženo rozhodnutí o udělení pokuty v souvislosti se svážením sněhu pro
Světové poháry v klasickém lyžování v Liberci, což znamenalo povinnost zaplatit částku 100 tis. Kč.

Abychom zaručili, že vyměřená částka nebude hrazena z peněz určených na údržbu Jizerské
magistrály, získali jsme pro tyto účely zvláštní sponzorské dary, což bylo – stejně jako zaplacení
pokuty - v účetní evidenci společnosti zaúčtováno a vykázáno odděleně.
Naším cílem je samozřejmě přírodu v Jizerských horách chránit a ne do ní zasahovat negativně. Jako
důkaz toho, že naší prioritou je chovat se k horám šetrně, jsme již v dubnu 2008 vlastními silami na
pozemcích v osadě Jizerka, kde nakládání probíhalo, uklidili a upravili místa, která byla poškozená
nakládací technikou, tedy i za další subjekty, které se nakládání účastnily. Úklid na Jizerce proběhl za
dohledu zástupce CHKO Jizerské hory a po dohodě s vlastníky pozemků.
Infocentrum Bedřichov
Informační centrum v Bedřichově je dotováno obcí. Dlouhodobě se ukazuje, že spojení informačního
servisu pro turisty v zimě a v létě spolu s administrativní prací pro Jizerskou o.p.s. je výhodné pro
všechny. V roce 2008 vydalo vůbec poprvé katalog ubytování s mapou Bedřichova. Mapka na formátu
A4 se seznamem všech místních ubytovatelů, kteří mají s obcí sepsanou smlouvu o placení
paušálních poplatků, je k dispozici zdarma v Infocentru v Bedřichově i okolních obcích a je o ni mezi
návštěvníky obrovský zájem. V roce 2008 vzniknul také nový letní leták obcí Bedřichov a Janov nad
Nisou. Infocentrum spolupracovalo i na dalších informačních materiálech, např. na letních a zimních
turistických novinách, které vydává Turistický region Jizerské hory.
Navázali jsme úzkou spolupráci s ubytovateli v obci zejména při poskytování informačních materiálů a
nabízení ubytování. Nejvyšší návštěvnost jsme zaznamenali v měsících červenci, srpnu a prosinci a
byla průměrně okolo 800 návštěvníků za měsíc. Nejvíce bylo českých turistů, následovali turisté
z Německa, Poláci, Slováci a Holanďané.

EKONOMICKÁ ČÁST
Roční účetní závěrka - tvoří přílohu č. 1 této výroční zprávy. Základní údaje v ní obsažené vykazují
výsledek hospodaření ve výši 788 tis. Kč. Součástí výnosů Jizerské o.p.s. v roce 2008 je i částka,
která odpovídá výši 90% provozních nákladů, jež vznikly v souvislosti s projektem JizerskoJakuszycká magistrála. Jedná se o 228 tis. Kč, zaúčtovaných v provozních dotacích (účet 691) na
základě Rozhodnutí o přidělení dotace, vydaného 26.1.2009.

Výrok auditora k roční účetní závěrce – je též součástí přílohy č. 1 výroční zprávy.

Přehled o celkových výnosech a nákladech
Celkové výnosy za všechny činnosti 2008
Celkové náklady za všechny činnosti 2008

5.606 tis. Kč
4.818 tis. Kč

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů
výnosy z hlavní činnosti 2008
výnosy z doplňkové činnosti 2008

4.390 tis. Kč
1.216 tis. Kč

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
Oproti předchozímu roku došlo ve společnosti v roce 2008 k přírůstku fondů ve výši 29 tis. Kč. Jedná
se o tvorbu rezervního fondu na základě rozhodnutí správní rady o schválení výsledku hospodaření za
účetní období roku 2007.

Vlastní jmění bylo k 31.12.2008 sníženo oproti stavu k 1.1.2008 o 239 tis. Kč z důvodu naúčtování
nároku na investiční dotaci od EU ve výši 939 tis. Kč a investiční dotaci od města Jablonce nad Nisou
ve výši 148 tis. Kč (tj. celkem 1.087 tis. Kč) a dále odúčtováním odpisů investičního majetku získaného
ze státních dotací a od EU ve výši 1.326 tis. Kč na účet 648 - zúčtování fondů.

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

k 1.1.2008
744 tis. Kč
11.374 tis. Kč

změna stavu
0 tis. Kč
+ 1.290 tis. Kč

k 31.12.2008
744 tis. Kč
12.644 tis. Kč

Ke změně stavu došlo v roce 2008 pouze u dlouhodobého hmotného majetku, který zahrnuje náklady
na projektovou dokumentaci Stadion 140 tis. Kč, přípravu projektového záměru 99 a 350 tis. Kč,
přípravu projektové žádosti 150 tis. Kč, zpracování veřejné zakázky 50 tis. Kč, technické zhodnocení
Infocentra 98 tis. Kč, projektovou dokumentaci Stadion 254 tis. Kč a pořízení obytného kontejneru pro
zázemí stadionu 149 tis. Kč. Celkově došlo k navýšení o 1.290 tis. Kč.
Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb a
náklady na vlastní činnost
náklady na hlavní činnost v roce 2008
náklady na doplňkovou činnost v roce 2008

3.898 tis. Kč
920 tis. Kč

Změny zakládací listiny a složení orgánů obecně prospěšné společnosti v roce 2008
V roce 2008 došlo k aktualizaci zakládací listiny, kterou schválilo Zastupitelstvo obce Bedřichov v září
2008. O změnách ve statutu společnosti rozhodla Správní rada na svém jednání 23.9.2008.
K 31.12.2008 bylo složení orgánů obecně prospěšné společnosti následovné:
DOZORČÍ RADA JIZERSKÉ, o.p.s.

SPRÁVNÍ RADA JIZERSKÉ, o.p.s.

Ing. Jaromír Adamec - předseda
Mgr. Daniel David
Miroslav Kolombo

Ing. Josef Ibehej - předseda
René Mašín
Ivan Šmaus

V Bedřichově 22.května 2009
Vypracovali: Jiří Pokorný, Tomáš Krutský, Milena Jelínková
Schválila správní rada dne 24.6.2009

Originál dokumentu s podpisy je založen u společnosti.
…………………………………..
Josef Ibehej,
předseda správní rady Jizerské o.p.s.

…………………………………..
Ivan Šmaus,
člen správní rady Jizerské o.p.s.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM
Přijměte jménem Jizerské o.p.s. a všech spokojených lyžařů poděkování za podporu a pomoc při
zajištění uplynulé běžkařské sezóny v Jizerských horách. Díky spolupráci s Vámi a díky Vaší finanční
podpoře má za sebou Jizerská magistrála úspěšnou zimní sezónu. Běžecké tratě se tentokrát
upravovaly již od 20.listopadu 2008 až do Velikonočního pondělí 13.dubna 2009, tedy rekordních pět
měsíců!
Kromě peněžních a sponzorských darů, příjmů z reklamních ploch a příspěvků z rozpočtů měst a obcí
jsme v této sezóně využili i spolupráce s organizačním výborem MS v klasickém lyžování v Liberci a
Statutárním městem Liberec, jež na jaře zapůjčili jeden ze strojů na úpravu běžeckých tratí pro
Jizerskou magistrálu.
Na závěr připojujeme reakce některých běžkařů, kteří ocenili úpravu stop Jizerské magistrály. Jejich
dík patří i Vám.

Většinou nás k reakci přimějí věci
nepříjemné, proto jsem ráda, že v případě
Jizerské magistrály je tomu přesně
naopak. Ráda bych poděkovala za
výbornou úpravu stop po celou sezónu, od
prvních centimetrů až po nádherné
zakončení o velikonočních prázdninách.
Jedinou vadou bylo to, že jsme nedostali
příležitost si lyžování na závěr znechutit a
tudíž budeme až příliš netrpělivě očekávat
nástup sezóny další.
Ráda bych poděkovala i všem partnerům
a sponzorům, bez kterých by statisíce
návštěvníků hor byli ochuzeni o
bezstarostné užívání krás zimní přírody v
naší „malé Skandinávii“.
Zuzana Kocumová, juniorská mistryně
světa v běžeckém lyžován, Liberecí

Moc děkuji za perfektní úpravu tratí na dnešní den, bylo to moc krásné a romantické svezení a pro nás
pracující to byla odměna, že jsme si mohli již za ranního rozbřesku, před
nástupem do práce, takhle krásně zalyžovat… chci touto cestou moc poděkovat
za úpravu Jizerské magistrály v letošní zimě, bylo to moc super…
Marcela Válková, Liberec

…konečně snad bude slunce a dočkáme se klasické jarní lyžovačky - ráno přimrznuto, v 10 už
odlyžováno a ve sněhu se chladí lahváč!
František Kramer, Liberec

Rád bych Vám velmi poděkoval za skvělou zimní sezonu, která by bez Vaší práce, péče a zájmu o
úpravu tratí na Jiz.běžecké magistrále nebyla taková, jak jsme si ji mohli užít. Byl jsem nadšen nejen
po celou zimu, ale doslova mne vyrazilo dech skvělé velikonoční lyžování a to, v jak skvělém stavu
jste udržovali tratě až do včerejšího dne!
Karel Nechmač, Liberec

