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JIZERSKÁ MAGISTRÁLA DOJEZDILA…
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 30.dubna 2010
Jizerská magistrála dojezdila – naštěstí pouze pro uplynulou zimní sezónu. Se strojovou úpravou
tratí jsme přestali na konci března, ale už teď se chystáme na další zimu. Rolby čeká posezónní
servis a uskladnění, stadion v Bedřichově se pomalu mění na tenisové kurty a v lese se opravují
poničená místa a značení.
Několik čísel z Jizerské magistrály
-

-

Uplynulou zimní sezónu jsme zahájili již v říjnu 2009 při trochu nečekané sněhové nadílce. Lyžovalo se
asi 14 dní, potom jsme se ale ještě vrátili zpátky na kola a dali jsme si více jak měsíc přestávku.
Souvislá úprava tratí začala poté v půlce prosince, nejprve skútrem a těsně před Vánoci rolbou.
Relativně málo sněhu ohrozilo náš noční závod s čelovkami 30.12. a málem i Jizerskou Padesátku
druhou neděli v lednu. Obě sportovní akce se ale nakonec podařilo uspořádat, těsně před Jizerskou
padesátkou napadlo dost sněhu na to, abychom připravili tratě pro závod světové úrovně.
Poslední strojová úprava tratí proběhla 28.3.2010, i když skalní lyžaři jezdili ještě další dva týdny.
Za celou zimní sezónu najezdili naši řidiči v rolbách skoro osm tisíc kilometrů a strávili ve strojích přes
tisíc motohodin! Většinu z nich v noci, kdy jsme my ostatní zpravidla spokojeně spali…
Díky nově instalovanému počítadlu na trase mezi Bedřichovem a Novou loukou máme údaje o počtech
lyžařů. Od poloviny listopad 2009 do konce března 2010 prošlo sledovaným místem přes 200 tisíc lidí, tj.
přibližně 1500 lidí denně. Nejvíce navštěvovaným měsícem je leden, z dní v týdnu pak sobota a neděle.
Poprvé jsme také měřili noční lyžaře, kteří jezdí s čelovými svítilnami. Od prosince do března se do
nočních stop vydalo skoro 11 tisíc lyžařů, nejčastěji po 17 hodině. Většinou se jedná o běžkaře
z Liberce, Jablonce či okolí, kteří využívají Jizerskou magistrálu i po práci.

Jizerská o.p.s. se přidá k UKLIĎME JIZERKY 2010 o víkendu 22.-23.5.
Letos v květnu se Jizerská o.p.s. přidá k velké úklidové akci, kterou již po několikáté pořádá Společnost pro
Jizerské hory. V Informačním centru v Bedřichově bude před akcí možnost vyzvednout si pytle, instrukce a
kupón na malé občerstvení. Zveme také všechny lyžaře, aby se do úklidu zapojili a pomohli nám zbavit hory
toho, co nám při lyžování vypadalo z kapes: -).

Pokračuje projekt Jizersko-Jakuszycká magistrála
Uplynulou zimu poprvé lyžaři využili nově opravenou 5 km dlouhou trať z Bedřichově, která je po kompletní
rekonstrukci a také mohli využít běžecké stopy upravené novou rolbou. Obě investice Jizerské o.p.s.
podpořila Evropská unie. Společný projekt, který pod názvem Jizersko-Jakuszycká magistrála vede Jizerská
o.p.s. spolu s polským partnerem Bieg Piastów z Jakuszyc, začal na podzim 2008 a letos v říjnu bude u
konce. Kromě nákupu nové rolby a rekonstrukce trati vydáme i nové letáky s trasami, opravíme kompletně

mapy na křižovatkách magistrály a díky projektu máme údaje o počtech průchodů na trase z Bedřichova na
Novou louku. Uplynulou zimu stejně jako v té předchozí jsme upravovali trasy směrem k hraničnímu
přechodu Orle a spojili je tak s trasami na polské straně Jizerských hor. Lidé také mohou získat mapy, kde
jsou vyznačené běžecké stopy na obou stranách česko polské hranice.

Kdo nás podporuje
Jizerská magistrála by neexistovala bez podpory měst, obcí a Libereckého kraje, bez desítek sponzorů i
samotných lyžařů. Na webových stránkách je seznam všech firem a subjektů, které pomáhají běžeckému
lyžování v Jizerských horách. Mezi ty největší patří
-

Obec Bedřichov
Liberec
Jablonec nad Nisou
Janov nad Nisou
Liberecký kraj – o podpoře Jizerské magistrály budou představitelé Libereckého kraje teprve rozhodovat,

Z firem pak
- Termizo a.s.
- Vavrys - Craft
- EUROVIA CS, a.s.
- důležitým partnerem je i Jizerská Padesátka
Úplný seznam sponzorů najdete na webových stránkách www.jizerskaops.cz v sekci Sponzoři.
Letos poprvé výrazně pomohli i samotní lyžaři. Mohli využít nově zavedených dárcovských sms nebo zaslat
peníze přímo na zvláštní účet veřejné sbírky. Dárcovská sms stojí 30 Kč a 27 Kč jde na Jizerskou
magistrálu. Podařilo se tak nasbírat 45 tis. Kč. Tato možnost podpory bude pokračovat, a tak věříme, že
číslo se bude neustále zvyšovat. Je to pro Jizerskou magistrálu významná částka, i když se jedná přibližně o
jedno vyjetí rolby.

Jizerská o.p.s.
-

-

-

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.

Kontakt:
Milena Jelínková, Jizerská o.p.s.
775 68 22 99, jelinkova@jizerskaops.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.

