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JIZERSKÁ MAGISTRÁLA SE PŘIPRAVUJE
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 20.října 2011
Jizerská, o.p.s., která se již od roku 1999 stará o tratě Jizerské lyžařské magistrály, se již připravuje na
nadcházející zimní sezónu. Na lyžaře čeká opět několik novinek, zejména se běžkaři mohou těšit na nové
terénní úpravy od stadionu směrem k Buku a dále na Nové cestě k přítoku Černé Nisy. Obě tyto stavební akce
provádí Lesy ČR, s.p., které jsou partnerem Jizerské lyžařské magistrály. Jizerská o.p.s. současně v těchto
měsících končí realizaci tříletého Česko – polského projektu, podpořeného finančně Evropskou unií, díky
němuž došlo k lepšímu propojení lyžařských tratí na české a na polské straně hor, lyžaři se dočkali nových
aktuálních mapových stojanů, letáků s mapami a informacemi a kompletně nového povrchu často využívaného
běžeckého okruhu, tzv. Pětky v Bedřichově. Z peněz operačního programu byla také za v roce 2009
zakoupena nová rolba na úpravu běžeckých tratí za bezmála 8 mil. Kč.
O novinkách podrobněji:
•

Lesy ČR, s.p. nechaly zrekonstruovat tzv. Novou cestu, po které vede Jizerská magistrála. Jedná se o
úsek z křižovatky Vládní až k přítoku Černé Nisy, včetně mostku. Mostek byl po loňských povodních ve
velmi špatné stavu a dokonce došlo k sesuvu půdy v místě přítoku. Průjezd techniky na úpravu tratí byl
minulou zimu možný jen při velkém množství sněhu. Opravený most, sanace břehu a 2 km dlouhá cesta
s novým povrchem, která je po krajích vyčištěná od náletů, tak zvýší nejen pohodlí lyžování, ale zejména
bezpečnost lyžařů.

•

Současně ještě na podzim probíhá zásadní úprava tzv. úvozu nad stadionem v Bedřichově, opět díky
Lesům ČR, s.p.. Jedná se úsek prvního kilometru nad stadionem směrem k Buku, který byl velmi úzký a
přitom velmi frekventovaný (z Bedřichova to je hlavní nástup na Jizerskou magistrálu). Vykácením
některých stromů a terénními úpravami dojde k rozšíření cesty, což opět přinese vyšší bezpečnost,
zejména v úseku prudkého sjezdu zpět do Bedřichova.

Podrobnější informace k projektu Jizersko-Jakuszycká magistrála:
Milena Lánská, koordinátorka projektu, kontakty: 608 377 243, lanska.milena@seznam.cz
Informace k Jizerské magistrále a Jizerské, o.p.s.
Jana Lhotová, ředitelka Jizerské, o.p.s., kontakt: 775 68 22 99, lhotova@jizerskaops.cz
Informace k terénním úpravám, jež provádí Lesy ČR, s.p.:
Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí LČR, kontakt: 724 813 301, Boublik@lesycr.cz

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

