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Rozhovor s paní Kouřilovou o údržbě běžeckých lyžařských tras v Jeseníkách ze
Šumperského Horizontu
Opravdu bohatou sněhovou nadílku připravila letos pro vyznavače lyžování paní Zima. Na své
si přijdou nejen lyžaři na sjezdovkách, ale i milovníci bílé stopy. Ti si mohou v Jeseníkách vybrat
hned z několika desítek upravených běžeckých tratí, o velkou část z nich se přitom stará
Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.,,Údržbu běžeckých lyžařských tras jsme převzali od
Jesenické župy před šesti lety a od té doby se nám podařilo mnohé zlepšit“
říká Marie Kouřilová ze Sdružení cestovního ruchu Jeseníky......

Kromě vypracovaného pasportu jednotlivých běžeckých tras tak podle ní vznikl také fond na
jejich údržbu do něhož posílají finance obce i podnikatelé, kteří jsou členy Sdružení cestovního
ruchu. „Ze sedmatřiceti členů přispívají na údržbu tratí asi dvě třetiny, Šumperk má
například ve svém rozpočtu vyčleněno pro tento účel padesát tisíc korun,“ prozrazuje
Kouřilová a dodává, že část financí jde i z pokladny Olomouckého kraje, který Sdružení
pověřil řízením cestovního ruchu v Jeseníkách. „Díky podpoře kraje jsme mohli loni
vydat mapu běžeckých lyžařských tras, která je k dispozici v informačních centrech, a v
závěru minulé sezony také pořídit rolbu Piston Bully 100 firmy Kassbohrer na úpravu
běžeckých stop,“
připomíná manažerka Sdružení.

Kromě rolby, která vyráží každý den z areálu Luží přes šumperské letiště směrem na Anenský
dvůr, Traťovku, Skřítek a odtud dál na jednotlivé okruhy, pomáhá Sdružení udržovat běžecké
trasy v okolí Senové a Vlčího dolu technika Tělovýchovné jednoty Sokol Hrabenov a také SK
Severka, jenž má na starosti trasu kolem Městských skal a okruhy na Skřítku. „Pomocnou ruku
nám podali i někteří členové Sdružení, kteří si loni pořídili rolbu. Starají se tak o trasy kolem
Švýcárny, z Koutů nad Desnou na Petrovku, z Hvězdy přes Jelení do Karlova, Alfrédku a na
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Zelené kameny,“ vypočítává Kouřilová. „V nejbližších letech bychom rádi pořídili ještě jednu
rolbu, která by se využívala v okolí Ramzové a Králického Sněžníku,“ plánuje a dodává, že loni
v prosinci dokončilo Sdružení po konzultacích s jednotlivými obcemi zpracování podrobné
studie šesti set kilometrů běžeckých lyžařských tras v Jeseníkách. „Některé trasy nejsou
vůbec značené, u jiných je zase značení zastaralé. Letos proto chceme získat dotaci na
projekt jednotného vyznačení tras a plánujeme i vydání průvodce s podrobným popisem
běžeckých tratí,“
podotýká
manažerka Sdružení.

Milovníci bílé stopy si mohou na šumperské straně Jeseníků vybrat hned z několika tras.
Udržovaná je stopa z Klepáčova, jež vede Pod kočičími skálami do Kosořů a odtud dolů do
Vernířovic, naopak do Klepáčova mohou vyrazit od Spálené lípy z Vernířovic kolem Ztraceného
potoka. Ze Sedmidvorů se mohou běžkaři vydat na Vlčí sedlo a odtud do Loučné nebo přes
Skály do Koutů nad Desnou, z nichž vede trasa kolem hotelu Dlouhé Stráně do Přemyslova.
„Příští sezonu chceme udržovat i stopu z Přemyslova na Pekařov, letos zde totiž probíhá těžba
dřeva,“ vysvětluje Kouřilová. Udržované jsou podle ní i stopy na Červenohorském sedle, kde si
mohou běžkaři vybrat z trasy vedoucí na Vřesovou Studánku, Petrovku a do Koutů nad
Desnou, nebo přes Švýcárnu na Praděd či přes Petrovku do Koutů. Na běžky ale mohou lidé
vyrazit také přímo ze Šumperka, a to okolo Háje, na Vlčí důl, okolo Městských skal a také na
Traťovku a Skřítek a odtud směrem na Žlutý potok. „Všechny stopy se snažíme maximálně
udržovat a díky nové technice je úroveň tras dobrá. O úspěšnosti svědčí i to, že se běžkaři po
určitém úpadku v minulých letech do Jeseníků opět vracejí,“ soudí Kouřilová a dodává, že
zájem o jesenické bílé stopy vzrostl také se zavedením tzv. skibusů, které Sdružení zajišťuje za
finanční podpory Olomouckého kraje a šumperské radnice ve spolupráci se společností Connex
Morava. Speciální autobusové linky totiž spojují jednotlivé obce a ubytovací zařízení s
lyžařskými areály a místy vhodnými k výletům na běžkách.Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Aktuální informace o stavu lyžařských běžeckých tras naleznou zájemci na
adrese www.jeseniky.org .
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