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Liberecký kraj je rájem zimních sportů
Náš kraj je rájem lyžařů. Zdejší klima a především velké množství areálů nabízejících
vyžití pro všechny řadí náš region k nejvyhledávanějším místům zimních sportů
a radovánek. Liberecký kraj zimní sporty různými způsoby podporuje, ať už prezentací
konkrétních míst či atrakcí, tak i finančně.
Nejoblíbenějším místem pro běžecké lyžování je Jizerská magistrála, která nabízí
běžkařům 170 kilometrů tratí. Tu svoji si zde
nejdou začátečníci i zdatní lyžaři a ve
stopách se projedou z Bedřichova
a Jizerky, ale i z dalších nástupních míst jimiž jsou
Oldřichov v Hájích, Nové
Město pod Smrkem, Desná,
Horní Polubný nebo Martinské údolí v Kořenově. Stopy
korun investoval Liberecký
vedou přírodou Chráněné
kraj do podpory lyžování
krajinné oblasti Jizerské hory
je v Jizerských horách,
v
roce
2021
a dovedou lyžaře za zážitky
velký lyžařský areál je
a výkony. Další možnost se
na Ještědu nebo v Rejdicích
sklouznout nabízí běžkařům
u Kořenova, přejet pak stačí
Krkonošská magistrála, která
do nedalekého Harrachova nebo
navazuje na tu Jizerskou a nabízí přes
Rokytnice nad Jizerou a i tam se
70 kilometrů spíše náročnějších tratí. Třetí
sjezdaři doslova vyřádí. V této lokalitě je
možností je Lužická lyžařská magistrála,
oblíbeným sportem také skialp, pro který
která vede v úseku Prácheň – Jedličná –
jsou ideální lokalitou Krkonoše. Oblibě se
Nová Huť – Sedlo Stožce – Myslivny a vznik- v poslední době těší také sáňkování, kdy
la propojením jednotlivých místních lyžařvznikají nové sáňkařské dráhy, například na
ských okruhů Novoborska. Liberecký kraj
Černé Studnici na Jablonecku nebo u Hejnic.
na úpravu stop na všech třech magistrálách
Liberecký kraj je také tradiční Mekkou
přispívá, v roce 2021 to bylo částkou ve výši
skoků na lyžích. Desítky let zde fungují oddí1 800 000 korun. Také v krajské metropoli
ly skokanů a najdete u nás i několik
Liberci si mohou za příznivého počasí lidé
skokanských můstků, na jejich správu
zalyžovat ve veseckém areálu. I úpravu
Liberecký kraj poskytl v roce 2021 celkem
zdejších tratí podpořil kraj vloni finanční
900 000 korun (údržba můstků Harrachov:
částkou ve výši 300 000 korun.
600 000 Kč, Lomnice nad Popelkou:
Milovníci sjezdového lyžování najdou
150 000 Kč, Desná: 150 000 Kč).
v našem regionu desítky svahů, několik jich
(Foto: AZ fotky)
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4,5 mil.

Desítky zimních
lákadel
Liberecký kraj je ideálním místem pro
zimní radovánky všeho druhu. V našem
regionu jsou stovky kilometrů běžeckých
tratí, desítky sjezdovek, sáňkařské dráhy
a pokud řádně mrzne, tak i například ledová lezecká stěna. Krkonoše a Jizerské
hory lákají k zimní turistice i výpravách
na skialpech či sněžnicích. Vybere si každý.

Horská služba řeší ročně
přes tisíc případů

Bedřichov, Ještěd, Severák, Tanvaldský
Špičák, Lázně Libverda, Jizerka, Rejdice,
Vysoké nad Jizerou. Tam všude má své
stanice Horská služba Jizerské hory.
Záchranáři jsou zde připraveni pomáhat
každý den nejenom lyžařům či milovníkům
zimních sportů, ale v létě i turistům
a všem dalším, kteří pomoc potřebují.
Horská služba v našem kraji má patnáct
zaměstnanců a dalších 38 dobrovolníků.

více na

Za celý rok řeší záchranáři z horské služby
zhruba kolem tisícovky úrazů, kdy ke dvěma
třetinám vyjíždějí zejména v zimním období.
Nejčastěji zasahují na sjezdovkách u lyžařů
či snowboardistů.
Liberecký kraj podporuje v činnosti
horskou službu pravidelně již od roku 2016,
kdy podepsaly obě organizace vzájemnou
dohodu o spolupráci. Pravidelně každý rok
dostávají horští záchranáři na svou činnost
dotaci ve výši 200 tisíc korun. Peníze nejčastěji využívají na nákup potřeb a pomůcek
pro pomoc zraněným. Naposledy za ně nakoupili zdravotnický a vakuový materiál,
ochranné pomůcky a transportní materiál.
V minulosti příspěvek od kraje Horská služba
využila například na pořízení záchranářských
batohů, vakuových matrací nebo samozahřívacích dek. Pomůcky jsou určené pro děti
i dospělé.
(Foto: HS Jizerské hory)

Legendární
Jizerská 50 je
závodem pro
každého
Hlavní sportovní událostí zimy v našem
kraji je legendární závod Jizerská 50. Tisíce
milovníků běžeckého lyžování se vydají
do stopy padesát kilometrů dlouhého
závodu, který letos slaví už 55. výročí
od svého založení. Nejen o závodě hovoří
Martin Koucký, ředitel pořádajícího SKI
Klubu Jizerská padesátka.
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