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JIZERSKÁ MAGISTRÁLA SE JIŽ TĚŠÍ NA PRVNÍ LETOŠNÍ 
MILOVNÍKY BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 

PŘIPRAVENO JE I NĚKOLIK NOVINEK  
 
 
  TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 9.  prosince 2011 

 

O tratě Jizerské magistrály, která v zimním období nabízí více než 170 kilometrů uprave-
ných běžeckých lyžařských stop, se již od roku 1999 stará Jizerská o.p.s. a to za vydatné 
pomoci státního podniku Lesy ČR.  Stopy Jizerské magistrály si jen během jedné zimy 
vyzkouší až 600 tisíc lyžařů. I pro letošní, právě začínající zimní sezónu má Jizerská magis-
trála pro lyžaře připraveno několik novinek. 
 
Rozšíření trati nad stadionem v Bedřichově a úpravy cesty u Olivetské hory 
 
Největší novinku představuje rozšíření prvního kilometru lesní cesty Elektrovod (úvoz nad stadio-
nem v Bedřichově směrem k rozcestí U Buku), odkud většina lyžařů na trasu magistrály vyráží. Z 
Bedřichova je to přitom hlavní nástupní místo na lyžařské tratě, kudy během zimy projde až 200 
tisíc lyžařů „Díky rozšíření se cesta Elektrovod stala bezpečnější, a to hlavně v prudkém sjezdu 
zpět do Bedřichova. Přispěli jsme také na úpravu průseku pod vedením vysokého napětí mezi 
Bedřichovem vodojemem, Hájovnou a magistrálou, což dává nové možnosti vedení tratí v okolí 
lyžařského stadionu v Bedřichově,“ poznamenává Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů 
ČR Liberec. 
 
„Lesy ČR pomohly magistrále i tím, že provedly významné úpravy lesní cesty Stará hejnická 
vedoucí přes Olivetskou horu, jejíž úprava byla v minulosti rovněž problémová. Letos opět došlo 
k vyřezání náletových dřevin podél celé řady cest tak, aby byl zajištěn pohodlný průjezd nejen 
lyžařů, ale i rolbařů. Všechny výše zmiňované aktivity jsou důkazem toho, že dlouhodobá spolu-
práce mezi Jizerskou, o.p.s. a Lesy ČR, stvrzená letos podpisem Deklarace o spolupráci, fungu-
je,“ doplňuje Jana Lhotová, ředitelka Jizerské, o.p.s. 
 

U Bedřichova je nový zasněžovací systém a nová úschovna baťohů s převlékárnou 
 
Mezi další novinky patří instalace zasněžovacího systému kolem lyžařských tratí v Bedřichově. 
Tuto akci finančně podpořil Liberecký kraj. „Nejprve jsme pořídili čerpadlo nezbytné pro zasněžo-
vání, letos se celý systém podařilo dokončit. Doufáme proto, že vše bude bez problémů fungovat 
a lyžaři tuto novinku ocení,“ uvádí Jana Lhotová. Příjemnou změnou pro lyžaře je také vytvoření 
veřejné převlékárny a úschovny batohů, která vznikla na stadionu v Bedřichově.  

 
Pozvánka na 4. ročník Jizerského Night Light Marathonu 
 
30. prosince se uskuteční 4. ročník Jizerského Night Light Marathonu. Jde se o noční závod, 
který se již tradičně koná v Bedřichově. Na internetových stránkách http://www.jnlm.cz  jsou již 
zveřejněny propozice závodu i přihláška. Všem zájemcům se doporučuje podat přihlášku předem 
přes internet. Ušetří tak na startovném, zaplatí jen 250 Kč. Startovné na místě bude stát 400,- Kč.  

 
Vítána i finanční pomoc lyžařské veřejnosti 
 
Aby mohly být stopy upravovány ve stávající délce a kvalitě, musí Jizerská, o.p.s. ročně sehnat 
až 5 milionů korun. Významnou část tvoří příspěvky z rozpočtů obcí, měst, Libereckého kraje a 
řady sponzorů. Přispět však mohou i samotní lyžaři a to formou zaslání dárcovské sms ve tvaru 
DMS MAGISTRALA na číslo 87 777. Cena dárcovské sms je 30,- Kc, Jizerská magistrála obdrží 
27,- Kč. 
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Stávající stav průseku „Hájovna – 
Magistrála“ 

Křižovatka Pětka – Magistrála  
při výjezdu ze Stadionu 


