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Fórum cestovního ruchu
Zhodnocení projektu Krkonoše – lyžařský běžecký ráj

Začátkem června v Hotelu Omnia v Janských Lázních se, z iniciativy Krkonoš – svazku měst
a obcí, v rámci Fóra CR, jako součásti projektu „Krkonoše-nová šance pro cestovní ruch“
(reg. č.CZ.1.13/3.2.00/14.00892), spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj, setkali krkonošští provozovatelé lanovek a vleků se zástupci Svazku
Krkonoše a Správy Krkonošského národního parku.
Společně vyhodnotili průběh úprav a udržování lyžařských běžeckých tratí začleněných do
projektu. Zimní měsíce, s nedostatkem sněhu, lyžování na běžkách příliš nepřály. Sněhové
podmínky nebyly často pro úpravu běžeckých stop vůbec vhodné. Díky dobré práci dvaadvaceti
lyžařských společností i obcí, však nebyly zaznamenány významnější připomínky ke kvalitě úpravy
tras. Z úhlu pohledu Správy KRNAP nedocházelo k poškozování přírody. To je významný pokrok
oproti některým minulým rokům.
Stroji na úpravu stop bylo najeto celkem 13 643 km a 1996 motohodin. Z toho velkými stroji
12 397 km a 1 748 motohodin. Skútry 1 246 km a 248 motohodinami. Je zřejmé, že podstatná část
lyžařských běžeckých stop v Krkonoších je upravována kvalitně, v plném profilu jak pro bruslení a
klasiku se „stopaři“ velkými stroji. Pouze 9% sněžnými skútry (většinou také se „stopařem“).
Na krytí části nákladů, které jsou spojeny s úpravami zajistil Krkonoše - svazek měst a obcí
finanční podporu z Královéhradeckého a Libereckého kraje v celkové výši 823 396 Kč. Tzn. z
grantového programu Královéhradeckého kraje 578 396 Kč, z grantového programu Libereckého
kraje 245 000 Kč. Příspěvek pokrývá cca 36% nákladů na naftu a mzdy řidičů
Součástí dlouhodobého úsilí pracovníků Svazku i Správy KRNAP je zajistit, aby značení
lyžařských běžeckých tratí bylo jednotné, logické, doplněné mobiliářem, především velkými
venkovními mapami. Proto byl zpracován projekt značení a turistické orientace. Svazek Krkonoše
zajistil výrobu standardizovaných lyžařských značek, jak na Krkonošské lyžařské magistrále, tak na
dalších vybraných trasách. Značky převzaly společnosti a obce (odpovídající za značení a úpravu
částí jednotlivých úseků) a zajistí jejich vyvěšení v terénu v souladu s projektem. Přítomnými bylo
stávající vyznačení vyhodnoceno jako dostatečné. Další doplňování není v současné době nutné
zajišťovat.
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V průběhu léta bude zhotoveno devatenáct vývěsních velkoplošných map, které ukazují kudy
lyžařské tratě vedou. Zahrnují také text o zásadách bezpečného pohybu v zimním terénu a ochraně
přírodního prostředí Krkonoš. Umístění map a obsah textu bude projednám. Tato část projektu
značení a turistické orientace na lyžařských běžeckých trasách KLBR je realizován s finanční
podporou Státního fondu životního prostředí v rámci Programu na podporu obcí ležících v
regionech národních parků. 70% je hrazeno SFŽP, 30% upravovateli.
Koordinátor projektu a manažer Svazku Krkonoše Pavel Klapuš upřesnil: „Jednáme
s partnery o finančním příspěvku na Projekt Krkonoše – lyžařský běžecký ráj pro příští zimní
sezónu 2011/12. Projekt podpory *adace ČEZ pod názvem "ČEZ - síla běžeckého lyžování
v Krkonoších“ výši 400 000 Kč je schválen. Podána je žádost o 500 000 Kč v rámci grantového
programu Královéhradeckého kraje. Koordinátor projektu a manažer Svazku Krkonoše Pavel
Klapuš upřesnil: „Jednáme s partnery o finančním příspěvku na Projekt Krkonoše – lyžařský
běžecký ráj pro příští zimní sezónu 2011/12. Projekt podpory *adace ČEZ pod názvem "ČEZ - síla
běžeckého lyžování v Krkonoších“ výši 400 000 Kč je schválen. Podána je žádost o 500 000 Kč
v rámci grantového programu Královéhradeckého kraje. O obdobné výši příspěvku jednáme i
s Libereckým krajem.
Svazek Krkonoše usiluje o koordinaci marketingových aktivit k podpoře nejen tohoto projektu ale i
dalších celokrkonošských (Krkonošské cyklobusy, Krkonoše ze sedla kola, apod.) na celostátní
úrovni. Zejména ve spolupráci se státní agenturou CzechTourism. Dále, v rámci grantových
programů s Královéhradeckým a Libereckým krajem, s obcemi sdruženými do Svazku Krkonoše,
s jednotlivými svazky obcí Východní Krkonoše, Horní Labe, Jilemnicko. Výraznými partnery
v regionu jsou ti, kteří se podílejí na společné propagaci Krkonoš a podporují ve svém zájmu tyto
celokrkonošské projekty jako přispívatelé do Fondu cestovního ruchu Krkonoš. Bez nich by tyto
záměry nebylo možné uskutečňovat.“
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