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Lyžařská magistrála Krkonoše-Jizerské hory 

22.2  Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu 

22.2.2  Podpora cestovního ruchu 

Projekt zaměřený na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území a 

další výstavby infrastruktury cestovního ruchu 

Vedoucí partner projektu: Obec Kořenov,  IČ 00262421 

další partneři:  Jizerky pro Vás, o.p.s.,  IČ: 28665421 

  Stowarzyszenie Bieg Piastów, IČ: 230256862 

 

Turisticky zajímavá území Jizerských hor a Krkonoš poskytují velmi dobré podmínky pro rozvoj 

zimních sportů na obou stranách hranice. I přes dobré fungování středisek zimních sportů a různou 

kvalitu služeb není potenciál příhraniční oblasti dostatečně využíván.  

Území v blízkosti Kořenova, Harrachova, Jakuszyc je ideálním místem pro vytvoření funkčního 

propojení běžeckých tratí – Krknošské lyžařské cesty a CZ-PL Jizerské lyžařské magistrály, které již 

existují na obou stranách hranice. Realizací projektu dojde k vytvoření mezinárodní sítě běžeckých 

tratí a rozšíření nabídky přeshraničního cestovního ruchu pro širokou veřejnost.  

Krkonošská lyžařská cesta v délce 500 km běžeckých stop pokrývá celé Krkonoše. Hlavní páteřní 

trasa je 90 km dlouhá a probíhá po hřebenech od Žacléře na východě po Harrachov a Kořenov na 

západě. Obec Kořenov leží na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor a přímo zde se nabízí napojení na 

Česko-polskou Jizerskou magistrálu. Přeshraniční areál byl vytvořen v rámci projektu Česko-polská 

Jizerská lyžařská magistrála a realizací projektu Jizersko-Jakuszycká magistrála je zlepšována jeho 

kvalita. Délka běžeckých stop v Jizerských horách na obou stranách hranice je 300 km. Podle odhadů 

návštěvnosti v zimě navštíví Česko-polskou Jizerskou magistrálu 750  000 uživatelů. Propojením tras 

v Kořenově a Harrachově s areálem v Jakuszycích vznikne evropských unikát – celkem 800 km 

pravidelně upravovaných běžeckých tras.  

Trasy z Kořenova do osady Jizerka, směrem k hraničnímu přechodu Mýtina a v okolí rozhledny 

Štěpánka je možno upravovat pouze skútrem nebo čtyřkolkou s pásy se zařízením na tvorbu stop. 

Rovněž frekventované trasy z Jakuszyc k turistickému hraničnímu přechodu Jizerka-Orle a k přechodu 

u železniční stanice Mýtina-Harrachov je možné upravit pouze skútrem.  

 

 



Hlavní cíl projektu 

1. propojení Krkonošské lyžařské cesta a CZ-PL Jizerské magistrály 

2. zvýšení návštěvnosti a posílení především mezinárodního cestovního ruchu 

3. rozšíření a zlepšení nabídky volnočasových aktivit v příhraničí 

4. zpřístupnění nových atraktivních lokalit pro zimní turistiku 

5. vytvoření předpokladů pro rozvoj služeb na trasách magistrály 

6. odvedení části návštěvníků z turisticky přetížených středisek do nových lokalit 

7. posílení ekonomiky měst a obcí v příhraniční oblasti 

 

 Specifické cíle projektu – Jizerky pro Vás o.p.s. 

 

- nákup čtyřkolky s pásy a zařízení na tvorbu lyžařských běžeckých stop, v létě bude udržovat 

cyklotrasy 

- úprava 28 km tras v okolí rozhledny Štěpánka, které propojí Jizerskou magistrálu s Krkonošskou 

lyžařskou cestou v Kořenově – Tesařov a které není možné upravit rolbou (vzniknou 3 nová nástupní 

místa : Kořenov – Tesařov, Harrachov – Na Mýtě a Paseky nad Jizerou – Planýrka) 

- pořízení a instalace přístřešku pro lyžaře a mapy oblasti na křižovatce tratí Kapradník – Bílá skála – 

Hromovka (bude využíváno mimo zimu turisty a cyklisty) 

- vydání a distribuce 1500 ks map nově upravovaných běžeckých tratí Lyžařská magistrála Krkonoše – 

Jizerské hory (společně s partnery) 

- nákup služeb a PHM souvisejících s úpravou a údržbou běžeckých stop 

- uspořádání mezinárodních lyžařských běžeckých závodů pro veřejnost v okolí rozhledny Štěpánka s 

cílem propagovat nově upravované trasy ( v zimě 2014 a 2015) 


