VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009
468 12 Bedřichov č.p. 218
Telefon: +420 483 380 034
GSM: +420 775 682 299
www.jizerskaops.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 2102158123/2700
Zapsána v rejstříku o.p.s. KS v Ústí n.L.,
oddíl O, vložka 78 z 1.2.2000
IČ: 25412949

Jizerská magistrála je nejstarším a
nejvyhledávanějším českým areálem pro
běžecké lyžování, dějištěm slavné Jizerské
Padesátky. 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 od roku 1999
Jizerská o.p.s.

AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2009
Jizerská magistrála
Úprava tratí v roce 2009 probíhala bez vážnějších komplikací v rozsahu stejném jako v sezoně
předešlé. Přínosem byla dodávka nově zakoupené rolby Kässbohrer PiBu200, díky jejíž šíři 4,9m se
po celý průběh sezony dařilo nadstandardně upravovat páteřní trasu magistrály z Bedřichova na
osadu Jizerka. Novinkou byla po domluvě se zástupci obce Libverda též úprava tratí na jejich katastru
s pozitivním ohlasem místních občanů. I druhou sezonu po svém vzniku je velice příjemně hodnocena
úprava trati v úseku Horní Polubný – Jizerka pod elektrovodem. Pro zvýšení bezpečnosti jak obsluhy
sněžné rolby, tak především lyžařů, je třeba dokončit přemostění přes Kobylí potok, které je
v současné době jen provizorní a provést některé zemní úpravy cesty, jejichž důvod přinesl provoz
během dvou sezon. Tyto práce budou provedeny v součinnosti s obcí Kořenov.
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Velkým kladem byla dále spolupráce s organizátory Jizerské padesátky, nejen co se týká samotné
úpravy tratí jednotlivých závodů, ale i na umělém zasněžování, kdy se podařilo vrstvou technického
sněhu pokrýt v začátku sezony stěžejní úsek Bedřichov – Nová louka a tak umožnit všem lyžařům
komfortní a bezpečný výjezd na tratě magistrály.
Další novinkou se stalo úspěšné zapojení do programu dárcovských SMS. Jednoduchou formou se
tak umožnilo dobrovolné přispívání lyžařů na samotnou strojovou úpravu tras magistrály. Pohledem na
technickou stránku vozového parku je do následující sezony ovšem třeba provést nutné servisní práce
na sněžných rolbách, především rolbě PB160D a PiBu100.
Jakákoliv činnost ve vztahu k Jizerské magistrále by se neobešla bez úzké spolupráce s Lesy ČR,
Správnou CHKO Jizerské hory a Povodím Labe. Všechny tyto instituce nám vycházely v rámci svých
možností vstříc a pokud se naše činnosti křížili, vždy se nám podařilo najít schůdné řešení pro obě
strany. Jako příklad lze uvést těžbu dřeva v lokalitě nad Novým Městem pod Smrkem. Důležité je, že
se nám dlouhodobě daří řešit všechny věci dohodou a ku prospěchu jak lyžařů, tak výše zmíněných
institucí.
Rekonstrukce 5km okruhu
V létě 2009 byl společností Eurovia rekonstruován 5km běžecký okruh v okolí obce Bedřichov. Práce
proběhly podle vypracovaného projektu a velice kvalitně. Zimní sezona 2009-2010 nezanechala na
novém tělese cesty žádný destruktivní vliv i přes velkou frekvenci úpravy sněžnou rolbou PiBu100.
Rekonstrukce byla realizována jako součást projektu Jizersko-Jakuszycká magistrála v rámci OPPS
Česko-Polsko, spolufinancovaného ERDF.
Stavby ve výjezdu ze stadionu
Během letní části sezony byly provedeny stavební projekty investičně zajištěné obcí Bedřichov.
Jednalo se o rekonstrukci mostů ve výjezdu ze stadionu, stavbu nové příjezdové cesty do výjezdu,
rekonstrukci dna vodní nádrže Dolina i s novým přívodním potrubím a položení zasněžovacího
systému do tohoto prostoru. V rámci těchto prací bylo dále upraveno okolí, včetně úpravy stávajících
jezírek tak, aby se vytvořilo důstojné okolí i z pohledu realizace pomníku expedice Peru 1970.
Tenisové kurty
Provoz na tenisových kurtech proběhl standardním způsobem. Bohužel je možné vysledovat trend
úbytku zájemců o hru. Důvod lze přičítat jak proměnlivým klimatickým podmínkám, tak i menší
návštěvnosti Bedřichova z hlediska ubytovaných rekreantů.
Chata Stadion
Chata doplácí na dlouhé neudržování technického stavu. Výsledkem jsou množící se závady, které
ztěžují a komplikují rekreantům návštěvu. Funkční stav elektroinstalace se podařil do jisté míry
stabilizovat, ovšem situace ohledně zanášení odpadů nelze žádným jednoduchým způsobem řešit.
Tristní je bohužel i stav střešní krytiny a do jisté míry i krovu.
Závody
V roce 2009 se uskutečnilo na stadionu v Bedřichově celkem 15 sportovních akcí. V létě šest a v zimě
celkem devět závodů, a to jak dětských soutěží, tak profesionálních akcí. Jizerská o.p.s. byla přímým
organizátorem jednoho z nich, konkrétně 2.ročníku nočního závodu s čelovými svítilnami Jizerský
Light Night Marathon, partnersky se podílela na všech ostatních sportovních akcích.

Projekt Jizersko-Jakuszycká magistrála
V roce 2009 projekt pokračoval druhým rokem trvání a Jizerská o.p.s. pracovala na klíčových
aktivitách projektu. Prvním krokem bylo získání Rozhodnutí o přidělení dotace v únoru 2009, mezitím
jsme jednali s několika bankami o úvěru na předfinancování výdajů projektu. Situace v bankovním
sektoru byla obtížná, stejně jako jednání s bankami, nakonec však Jizerská o.p.s. podepsala úvěrové
smlouvy s UniCredit Bank Czech Republic, a.s. na úvěr ve výši 375 tis. EUR. Na jaře jsme zahájili
rekonstrukci 5 km běžecké trati (rozpočet cca 10 mil. Kč, dodavatel Eurovia CS, a.s.), v létě proběhlo
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výběrové řízení na dodávku rolby a na podzim byla nová rolba předána do užívání Jizerské magistrály
(dodavatel rolby Käsbohrer, cena 298 tis. EUR).
Společně s polským partnerem jsme dle harmonogramu během roku podali všechny dílčí i průběžné
monitorovací zprávy, spolu se soupisy uplatňovaných výdajů projektu.
Mezitím jsme v rámci projektu pracovali na monitoringu počtu návštěvníků z Bedřichova a připravovali
tisk propagačních letáků a obnovu map na stojanech.

Další projekty a žádosti
V roce 2009 byla Jizerská o.p.s. úspěšná v žádosti o podporu nočního závodu s čelovými svítilnami a
na druhý ročník, konaný 30.12.2009 získala finanční podporu z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 10
tis. Kč. Závod se uskutečnil, předtím vznikly nové webové stránky www.jnlm.cz a díky podpoře
Libereckého kraje a obce Bedřichov jsme mohli účastníkům nabídnout lepší servis i zázemí.

Infocentrum Bedřichov
Na provoz informačního centra v Bedřichově finančně přispívá obec Bedřichov. Na jaře 2009 proběhla
celková rekonstrukce interiéru. Návštěvníci ocení nejen příjemné prostředí, ale hlavně více prostoru
pro ně samé i informační materiály. Stále se snažíme zdokonalovat spolupráci s ubytovateli, kteří platí
paušální poplatek obci Bedřichov například poskytováním map a materiálů zdarma. Na nových
webových stránkách se snažíme o co nejaktuálnější volné ubytovací kapacity, tak, aby byly spokojeny
všechny strany. Jako každý rok jsme spolupracovali se svazkem obcí Jizerské hory na náplni
turistických novin. Nejvíce návštěvníků bylo v měsících leden a únor, převládali Češi a z cizinců
Němci.

Rolba PiBu 200 a rekonstrukce 5 km okruhu byly pořízeny jako součást projektu JizerskoJakuszycká magistrála v rámci OPPS Česko-Polsko, spolufinancovaného ERDF.
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EKONOMICKÁ ČÁST
Roční účetní závěrka - tvoří přílohu č. 1 této výroční zprávy. Základní údaje v ní obsažené vykazují
výsledek hospodaření ve výši 1.443 tis. Kč.

Výrok auditora k výroční zprávě – je součástí přílohy č. 1 výroční zprávy a obsahuje výrok k účetní
závěrce za rok 2009.

Přehled o celkových výnosech a nákladech
Celkové výnosy za všechny činnosti 2009
Celkové náklady za všechny činnosti 2009

7.393 tis. Kč
5.950 tis. Kč

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů
výnosy z hlavní činnosti 2009
výnosy z doplňkové činnosti 2009

6.365 tis. Kč
1.028 tis. Kč

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
Oproti předchozímu roku nedošlo ve společnosti v roce 2009 k žádnému přírůstku fondů.
Kladný výsledek hospodaření roku 2008 byl v souladu se zákonem 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech v celé výši převeden do rezervního fondu. Dle rozhodnutí správní rady
pak byla částka 788.449,31 Kč proúčtována proti účtu nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých
let.
Vlastní jmění společnosti zaznamenalo k 31.12.2009 přírůstek 3.407 tis. Kč (dotace na investice 500
tis. Kč Liberecký kraj, 200 tis. Kč Město Liberec, 220 tis. Kč LK a 2.487 tis. Kč EU). Vlastní jmění bylo
současně poníženo o částku, která odpovídá odpisům na investice, na něž byly prostředky získány
z veřejných zdrojů. Jedná se o částku 1.599 tis. Kč.

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

k 1.1.2009
744 tis. Kč
11.523 tis. Kč

změna stavu
- 295 tis. Kč
+ 18.968 tis. Kč

k 31.12.2009
449 tis. Kč
30.491 tis. Kč

Ke změně stavu došlo v roce 2009 jak u dlouhodobého hmotného, tak u dlouhodobého nehmotného
majetku. U dlouhodobého nehmotného majetku došlo během roku ke snížení o 295 tis. Kč, což
představuje hodnotu projektu z roku 2003, jež byl na základě stanoveného odpisového plánu odepsán
a tím vyňat z majetku. U dlouhodobého hmotného majetku došlo k navýšení stavu o 18.968 tis. Kč,
které tvoří rekonstrukci 5 km okruhu a pořízení nového sněžného stroje na úpravu tratí. Dlouhodobý
hmotný majetek nezařazený v celkové částce 220 tis. Kč zahrnuje nákup čerpadla.
Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb a
náklady na vlastní činnost
náklady na hlavní činnost v roce 2009
náklady na doplňkovou činnost v roce 2009
náklady na správu o.p.s. v roce 2009

5.100 tis. Kč
850 tis. Kč
0 Kč
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Změny zakládací listiny a složení orgánů obecně prospěšné společnosti v roce 2008
V roce 2008 byly aktualizovány a v roce 2009 uloženy ve Sbírce listin Zakládací listina a Statut
Jizerské o.p.s. Změny a doplnění Zakládací listiny obecně prospěné společnosti byly přijaty
usnesením Zastupitelstva obce Bedřichov ze dne 18.září 2008, číslo 154/2008, Změny a doplnění
statutu obecně prospěšné společnosti byly přijaty rozhodnutím správní rady ze dne 23.9.2008, číslo
16. Oba dokumenty byly vloženy na rejstříkový soud v září 2009.

K 31.12.2009 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 27.5.2010
Vypracovali: Jiří Pokorný, Tomáš Krutský, Milena Jelínková
Schválila správní rada dne 10.6.2010
Příloha Výroční zprávy - Účetní závěrka se zprávou auditora - je zveřejněny na webových stránkách
www.jizerskaops.cz nebo je k nahlédnutí u společnosti.
Originál dokumentu s podpisy je založen u společnosti.
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