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Tisková zpráva
Krkonoše lyžařský běžecký ráj aktuálně
Svazek Krkonoše jako hlavní koordinátor projektu Krkonoše - lyžařský běžecký ráj se
v posledních měsících, i ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku a
krkonošskou Horskou službou, intenzivně zabýval souvislostmi, které s sebou přinesly změny
provozovatelů či nájemců krkonošských skiareálů.
Snahou bylo částečné rozšíření nabídky upravovaných tras v Krkonoších i řešení možností
jejich stabilnějšího systému financování. Pro skiareály je úprava těchto tratí více méně
důležitá, ale přesto vedle sjezdového lyžování jen doplňková služba. Úprava tratí stojí čím dál
víc peněz. Proto je třeba vymyslet systém, resp. jejich tok, který by náklady upravovatelům
lyžařských běžeckých tratí alespoň z části refundoval. Svazek Krkonoše je v současné době
schopen získat od různých donátorů kolem jednoho milionu korun pro všechny upravovatele
na zimní sezonu.
K tomu stručně zrekapitulujme: více než dvě desítky upravovatelů se stará o zhruba 670
kilometrů běžeckých tratí. Předpokládané roční náklady, včetně oprav a amortizace strojů,
činí přes deset milionů korun v závislosti na klimatických a sněhových podmínkách, při jejich
plánovaném projíždění 3x týdně, od 1. prosince do 31. března

Nově upravované úseky
Vzhledem k poznatkům z minulých zimních sezon je v současné době jednáno se Správou
KRNAP o začlenění některých dalších tratí do projektu KLBR. Jde o trasy Dolní Dvůr Vápenice, délka 2,5 km, Skiareál Luisino údolí horní stanice vleku - Hříběcí Boudy - Husí
potok - Sluneční stráň, délka 5 km, Rýchorský kříž - Sněžně domky - Pod pralesem - Trutnov,
délka 5 km, odbočka Lahrovy boudy - Zadní Rennerovky - Dvorská bouda, délka 2,5 km,
Růžohorky - Janovy Boudy - Spálený mlýn - Malá Úpa u kostela, délka 7,5 km, okolo Kraví
hory, délka 2,5 km, šířka úpravy 3,5 m, Horní Albeřice jako místní trasa, přeložení je
z důvodu vyhrnování sněhu. V případě schválení Správou KRNAP budou trasy ještě před
zimní sezonou vyznačeny v mapových podkladech a umístěny na www.krnap.cz a
www.krkonose.eu
Dále se počítá s možností využít některé zásobovací cesty i jako zimní lyžařské tratě, které
ovšem nebudou upravovány pravidelně. Jde o tratě Luční bouda - Výrovka - Pec p. Sn,
Výrovka - Chalupa na rozcestí - bývalé Klínové boudy a Labská bouda - napojení na
Krkonošskou lyžařskou magistrálu. Definitivně jasno bude v nejbližších dnech po vydání
Rozhodnutí správy KRNAP k těmto otázkám.
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Aktuálně – kam do stopy
Ve spolupráci s Nadací ČEZ, resp. díky společnému projektu, mohl Svazek Krkonoše zajistit
osm GPS, které budou instalovány v jednotlivých rolbách určených na úpravu stop. Díky GPS
bude možné prostřednictvím www.bilestopy.cz sledovat aktuální upravenost. V časovém
rozmezí tak mohou běžci vyhodnotit, kam a do které lokality si pojedou zalyžovat. GPS bude
umístěna i na rolbě upravující stopy v běžeckém areálu Jakuszyce v Polsku. Díky tomu bude
celé toto, lyžaři hojně navštěvované, území monitorováno. GPS budou instalovány ve
Skiareálu Harrachov, Vítkovice, Kořenov, Malá Úpa, TJ Vysoké nad Jizerou, SVS Krkonoše
- Vrchlabí (skútr), Snowhill Herlíkovice a zmiňované Jakuszyce. Ski Resort Černá hora má
v rolbách nainstalované vlastní GPS, ze kterých budou data také přenášena na web
www.bilestopy.cz.
Nezapomeňme zmínit upravovatele, kteří měli monitoring pomocí GPS již v minulých letech
a to Spartak Rokytnice, obec Strážné a SVS Krkonoše - Vrchlabí (rolba).
Další bližší informace poskytne Radek Vich, koordinátor projektu Krkonoše - lyžařský
běžecký ráj, e-mail: vichradek@muvrchlabi.cz, tel.: 499 405 706, mob.: 734 390 499.

Listopad 2013
Dáša Palátková

Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku
Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu
a také na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu
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