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TISKOVÁ INFORMACE
Na běžky do běžeckých stop Pod Černou horou 2015/16
„Svazek obcí Horní Labe ve spolupráci s lyžařskými oddíly v Hostinném, Vrchlabí, Dolní
Kalné za spoluúčasti měst Vrchlabí, Hostinné a obcemi Kunčice nad Labem a Dolní Kalná
zabezpečí i v nastávající zimní sezóně 2015/16 další ročník upravování lyžařských běžeckých
tratí v lyžařsky i turisticky zajímavé a krásné oblasti pod Černou horou,“ vysvětlil Pavel
Klapuš, koordinátor projektu Krkonoše - lyžařský běžecký ráj. „Jeho cílem je i tady
nabídnout dětem, rodičům, sportovcům i turistům možnost projet se na běžeckých lyžích
tímto krajem a poznat jeho lyžařské běžecké možnosti i krásy,“ upřesnil P. Klapuš.
Vyběhněte na „bílé“ tratě a okruhy
Předpokládá se, že za příznivých sněhových podmínek budou upravovány lyžařské běžecké
tratě a okruhy: Kunčice – Kovárna, Hřiště okruh, Lyžařský okruh KVK, Lyžařský okruh
vodojem – celkem cca 15,15 km. Rudník: cca 44,9 km, Hostinné: Modrá – Červená - Celkem:
cca 47,8 km, Dolní Kalná: cca 33,8 km, Vrchlabí – cca 39,4 km.

Lyžařské běžecké tratě Pod Černou horou cca 181 km
„Kvalifikovaným odhadem se předpokládá, že krkonošskými lyžařskými stopami i v této
zimě projede několik tisíc běžkařů. Pokud budou příznivé lyžařské podmínky, tak by se
celkové náklady udržování lyžařských běžeckých tratí měly pohybovat okolo částky téměř
630 000 Kč. Většinu z těchto nákladů hradí samotní upravovatelé, podílejí se na nich ve všech
případech i jednotlivé města a obce. Významným podporovatelem projektu je
Královéhradecký kraj, který poskytnul neinvestiční dotaci ve výši 104 500 Kč. Dotace sice
řeší financování celého projektu jen z části, ale přesto je významným motivačním faktorem
pro města, obce i samotné upravovatele, aby v této pro ně prospěšné činnosti pokračovali i
nadále,“ pochválil dotaci a povzbudil upravovatele 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

