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JIZERSKÁ MAGISTRÁLA KONČÍ PĚTI MĚSÍČNÍ SEZÓNU
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 29.března 2011
V Jizerské, o.p.s. jsme se po uplynulém víkendu rozhodli ukončit pro tuto zimní sezónu strojovou úpravu
tratí. Lyžovat po magistrále je možné i nadále – páteřní trasy mají sněhu relativně dostatek, ale objevují se
již vytátá místa, zejména směrem na Krásnou Máří a nad Hřebínkem. Udržet v tomto terénu bezpečný
provoz sněžných strojů již není možné. Jarní lyžování však přesto pokračuje. Za uplynulou sezónu upravila
Jizerská o.p.s. přes 6 tisíc kilometrů tratí, které vedou do katastru 14 obcí v celých Jizerských horách.

Fakta a zajímavosti, extrémy zimního počasí:






Letošní zimní sezóna začala velmi brzy – poprvé jsme upravili stopy již 24.11.2010, nejprve skútry,
potom i rolbami.
Nejvíce sněhových srážek bylo v prosinci. V týdnu od 14.12. padalo každý den a čerstvě upravené stopy
okamžitě zasypával sníh. Někteří běžkaři si dokonce mysleli, že rolby nevyjely. Naší snahou ale bylo
zpracovat přívaly prachového sněhu pro vytvoření kvalitního podkladu. To se podařilo, v té době jsme
ještě netušili, že z tohoto sněhu bude celá magistrála těžit po celý únor a březen.
Nejvíce sněhu napadlo ve středu 15.12., sněžné rolby musely na Bílých bukách prorazit více jak půl
metrové závěje.
V půli ledna sněhové srážky zcela ustaly a připadlo již jen velmi málo sněhu: 13.1. přibylo v Bedřichově
10 cm, 25.1. a 14.2. pouze 3 cm. Přesto jsme pravidelnou úpravou udržely trasy až do konce
republikových jarních prázdnin, tj. do 20.3.

Srovnání tří uplynulých zimních sezón:
Zahájení sezóny

2010/2011
2009/2010
2008/2009

Ukončení sezóny

24.11.2010
(říjen) pros. 2009
20.11.2008

28.3.2011
28.3.2010
14.4.2009

Celkem dní
124
115
145

Celkem najeto
Mth
994 Mth
1 112 Mth
1 573 Mth

Spotřeba nafty
15 237 litrů
15 706 litrů
21 272 litrů

Finance:
S uplynulou zimní sezónou jsme se museli vypořádat i přesto, že od měst a obcí, včetně kraje klesly příjmy o
necelý milion korun. Tento propad kompenzujeme úsporami v létě (menší opravy, omezená obnova v terénu
Jizerské magistrály, jako například mostky, značení nebo mapy,…). Částečně pomohly i peníze od lyžařů, i
když ti chybějící milion kompenzovat nedokáží – lyžaři zaslali přímo nebo přes DMS od začátku sezóny
145.870 Kč. Komplikace způsobil i nárůst ceny pohonných hmot, v uplynulé sezóně jsme platili za naftu o
15% více než v předchozích letech. Přesto jsme dokázali udržet obdobný rozsah úpravy jako v jiných
zimách, naši řidiči najezdili v rolbách skoro 1000 hodin a přes 6 tisíc kilometrů.
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