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TISKOVÁ INFORMACE
Krkonoše před lyžařskou běžeckou sezónou 2015/16
Královéhradecký i Liberecký kraj se spolupodílí na financování
„Krkonoše – svazek měst a obcí ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku,
krkonošskou Horskou službou a především s 22 upravovateli, kterými jsou lyžařské areály,
tělovýchovné jednoty, lyžařské oddíly, obce i jednotlivci, zabezpečí i v nastávající zimní
sezóně 2015/2016 již 16. ročník projektu Krkonoše – lyžařský běžecký ráj (KLBR),“ uvedl
Pavel Klapuš, koordinátor běžeckého lyžování za Svazek Krkonoše. Dále doplnil: „Jeho
cílem je sladit trvale rostoucí zájem veřejnosti o lyžařskou turistiku a běžecké lyžování s
potřebami ochrany přírody a zajistit prezentaci nabídky těchto zdraví prospěšných aktivit
všem věkovým skupinám, sportovcům i turistům.“
K tomu Radech Vich, konzultant Svazku Krkonoše a koordinátor projektu KLBR,
upřesnil: „V Krkonoších a jeho podhůří se i v této sezóně pravidelně upravuje dle sněhových
podmínek až 660 km lyžařských běžeckých tratí: Páteřní trasa Krkonošská Magistrála z
Harrachova do Žacléře - 71 km, Závodní běžecké tratě - 89 km, ostatní běžecké tratě v
Krkonoších 340 km a Podkrkonoší 160 km. Kvalifikovaným odhadem se předpokládá, že
krkonošskými lyžařskými stopami i v této zimě projede více než dva miliony běžkařů.“
„Pokud budou příznivé lyžařské podmínky, tak by se celkové náklady udržování lyžařských
běžeckých tratí měly pohybovat okolo částky 5,5 milionu korun,“ vypočetl Pavel Klapuš.
„Většinu z těchto nákladů hradí samotní upravovatelé, podílejí se na nich v mnoha případech i
jednotlivé obce. Významným podporovatelem projektu Krkonoše - lyžařský běžecký ráj je na
královéhradecké části Krkonoš Královéhradecký kraj, který poskytl pro nadcházející sezonu
neinvestiční dotaci ve výši 514.424 Kč.
Na liberecké části Krkonoš přispěl Liberecký kraj částkou 450 000 Kč. Tyto dotace sice řeší
financování celého projektu jen zčásti, ale jsou přesto významným motivačním faktorem pro
upravovatele, aby v této pro ně nevýdělečné činnosti pokračovali i nadále. Díky podpoře
Královéhradeckého a Libereckého kraje lze významně podpořit i nadále sportování dětí,
mládeže, dospělých, ale i seniorů,“ uzavřel P. Klapuš

D. Palátková, Prosinec 2015. 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

