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Cíle a odůvodnění aktivity

Krušnohorská bílá stopa
2017/2018
Krušnohorská bílá stopa je zapsaný spolek neziskových subjektů, které společně od roku 2007
zajišťují úpravu rekreační běžecké stopy na vrcholcích Krušných hor Ústeckého kraje, v okresech
Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Kvůli tomu se v roce 2008 spojily subjekty a instituce
- Lesy ČR, Krajský úřad Ústeckého kraje, Horská služba ČR a Krušnohorská bílá stopa, z. s. za účelem
oficiální letní a zimní údržby lyžařské běžecké stopy pro destinační fond Ústeckého kraje. Snahou
je zajistit konkurenčně schopné podmínky pro návštěvníky Krušných hor a to minimálně na stejné
úrovni, která je standardem na Šumavě, v Krkonoších, Jizerských horách, nebo na druhé straně
hranic Krušných hor, v SRN. Krušnohorská bílá stopa byla v letech 2010 a 2015 začleněna také
do závazného a schváleného strategického dokumentu cestovního ruchu Ústeckého kraje a
následně byla do tohoto dokumentu zařazena také pro období 2015 - 2020. V roce 2015 byl
projekt „Krušnohorská bílá stopa“ zařazen do nově vzniklého projektu Krajského úřadu Ústeckého
kraje, který je evidován pod názvem „Rodinné stříbro Ústeckého kraje“. Zařazení do tohoto
projektu by mohlo hodnotně zajišťovat bezkonfliktní chod údržby běžecké stopy v ústeckém
regionu Krušných hor.
Cílem aktivity je zajistit bezproblémovou a kvalitní údržbu Krušnohorské magistrály minimálně
v rozsahu mezi chomutovským a ústeckým okresem a to jak o víkendech, tak o všedních dnech
nejen pro turisty a návštěvníky z ústeckého regionu, ale také z celé ČR a zahraničí, dle aktuálních
sněhových a klimatických podmínek.
Aktivita má své „kořeny“ od roku 2007 a návštěvníky je s nadšením vítána, neboť již není nutné
v Ústeckém kraji dojíždět za udržovanou běžeckou stopou pouze na Klínovec či Boží Dar, jako
tomu bylo v minulém století a na začátku století jednadvacátého, kdy byla běžecká stopa v této
oblasti upravována pouze lokálně a sněžným skútrem.
Vzhledem k faktům, že údržba běžecké stopy není nikterak financována samotnými návštěvníky
a uživateli (rekreanty), nikde se neplatí vstupné či poplatky, je potřeba zajistit profinancování
těchto aktivit pro širokou veřejnost v zimních měsících od jiných subjektů. Náklady na údržbu
běžeckých stop se odvíjí od klimatických podmínek a dle zkušeností je možné za jednu sezonu
upravit v jednom areálu cca. 100 km stop, ale také 800 km a více.

Typ aktivity
Rozsah aktivit

Krušnohorská bílá stopa má samozřejmě jako spolek a subjekt náklady i mimo hlavní aktivity, což
je strojová údržba běžecké stopy. Každoročně musí obnovovat certifikovaný navigační systém,
který je pro všechny střediska jednotný, dále udržovat a aktualizovat internetové stránky, kde jsou
střediska propojena webkamerami, úhradu monitorovacího zařízení od společnosti REX, která po
dvouleté spolupráci přesně počítá ujeté kilometry a moto- hodiny každého stroje (rolba),
odevzdání daňového přiznání a administrativa spojená s činností a chodem subjektu.
Hlavní cíle jsou:
- Udržení každoročního vzestupného trendu nárůstu uživatelů a návštěvníků Ústeckého kraje,
jež přijíždí s cílem využít rekreačního běžeckého lyžování v Krušných horách Ústeckého kraje.
- Upravování běžeckých stop nejen o víkendu, ale i o všedních dnech.
- Udržení propojení Krušnohorské magistrály v Ústeckém kraji jako jeden celek od Ústí
nad Labem až po Chomutov, aby běžkař mohl po upravené stopě projet červenou turistickou
trasu v Krušných horách
- Zvýšení atraktivnosti Destinačního fondu Ústeckého kraje
- Poskytnutí hodnotných služeb, které jsou na základě let minulých veřejností očekávány
- Zlepšovat stále negativní podhled obyvatel ČR na Ústecký kraj, který je vnímán jako region
zasažený důlní činností, nezaměstnaností a romských ghett
- Navázat na bohatou tradici Krušných hor před rokem 1945, kdy byly Krušné hory nejvíce
navštěvované hory střední Evropy, což bylo dáno i koncentrací měst nad 800 m n. m. a
veškerými aktivitami spojenými s cestovním ruchem
Aktuálně tento primát drží Šumava, Krkonoše a Jizerské hory. Na základě letité zkušenosti víme, že
je-li práce dobře a kvalitně odvedena, bude Krušné hory navštěvovat čím dál tím větší počet turistů.
Tento projekt je jedinečný a unikátní v celé Evropě. Propojené, strojově udržované, běžecké stopy
dosahují délky cca 250 km. Nadmořská výška tras je v rozsahu 740 až 950 m n. m.
Naplnění hlavních cílů projektu přispěje nejen k přirozenému zachování a rozvoji cestovního ruchu,
ale i k stále se zvyšující kvality úrovně reprezentace regionu a Ústeckého kraje.
Sportovní, rekreační, volnočasový
Mezinárodní

Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)

Místo realizace aktivity
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Celkový předpokládaný rozpočet aktivity

Obyvatelé celé České republiky a zahraniční turisté, převážně ze SRN a Holandska i Slovenska,
využívající zimní upravené běžecké trasy a po zbytek roku upravované a značené cyklotrasy.
Ze zkušeností z let 2008 až 2015 můžeme doložit, že na základě prvotních a opakovaných vstupů
na naše internetové stránky www.kbstopa.cz , se jedná o cca 10 000 - 11 500 návštěvníků
v průběhu jednoho kalendářního měsíce. Hlavní „nápor“ na tyto stránky je v měsících leden až
březen. V ostatních měsících je KB stopa v udržovacím chodu. Tímto vychází minimální počet
uživatelů této aktivity na 35 000 osob v průběhu jedné sezóny.
Krušné hory Ústeckého kraje – okres Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem – oblast
od Lesné po Adolfov, cca 250 km upravovaných běžeckých stop s propojením na běžecké okruhy
v Sasku u měst Seifen – Klíny a měst Holzhau - Dlouhá Louky.
Propagace regionu a Ústeckého kraje v České republice jako příkladného propagátora
a podporovatele destinačního fondu Krušné hory a tím i části České republiky. Zkvalitnění
podmínek pro běžkaře rekreanty, kteří se dočkají úrovně odpovídající významu Krušných hor
v celorepublikovém měřítku. Reprezentace lokality v oblasti sportovního vyžití v návaznosti
na rozvoj cestovního ruchu a turistiky. Zvýšení počtu návštěvníků hotelů, penzionů, turistických
ubytoven, restaurací či kiosků. Zvýšení poptávky pro nákup či půjčení běžeckého lyžařského
vybavení a hlavně prodloužení doby pobytu návštěvníků Krušných hor při využití upravené
běžecké stopy. Kdyby tato stopa nebyla i o všedních dnech kvalitně upravována, neměli by
návštěvníci v zimních měsících důvod trávit svou dovolenou na vrcholcích Krušných hor. Naše
činnost má přímý pozitivní dopad na zaměstnanost a ekonomiku ústeckého kraje, neboť díky
běžecké stopě vznikají pracovní příležitosti na pozicích strojník, údržbář, obsluha restaurace,
kuchař pomocný kuchař, uklízečka, půjčovny běžeckého vybavení, pracovník IT a IC.
Aktivita se odvíjí od sněhových podmínek dané sezony a ujetých kilometrů a prokazatelných
moto- hodin každého stroje. Základní částka pro středisko by měla být cca ve výši 60.000 Kč až
100.0000 Kč na nutné výdaje jako jsou prořezávání větví, mulčování cest, oprava a nátěry
navigačního systému, správní poplatky, administrativní náklady dané chodem spolku, základní
údržba stroje, výměna oleje, promazání stroje, úklid a garážování stroje, ochrana stroje před
klimatickými podmínkami. Další náklady by měly být účtovány dle skutečně ujetých moto-hodin
roleb se stopovačem, kde jsou účtované náklady od 2.400 Kč do 2.900 Kč za moto-hodinu a cena

Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace

za skútr či čtyřkolku je 60 Kč-90 Kč za jeden upravený kilometr dle standardně dostupného ceníku
platného v České republice. Stroje jsou vybaveny navigačním systémem GPS, který je každodenně
monitorován ve stejném provedení který využívá Správy a údržby silnic Ústeckého kraje a tudíž
jsou všechny pracovní úkony transparentně kontrolovatelné.
Vícezdrojové
Krušnohorská bílá stopa, z.s.
Krušnohorská bílá stopa je zapsaný spolek, registrovaný dne 11. 1. 2008. Jeho zakladateli jsou
zástupci pěti středisek, kteří spravují v zimních měsících běžecké a v letním období cyklistické trasy
Krušných hor, tzv. Krušnohorské lyžařské magistrály a na ni navazující trasy. Aktivní spolky jsou:
Horský klub Lesná Krušné hory, z. s. (úsek Mezihoří (Bernava), Svahová, Pyšná, Lesná, Brandov,
Nová Ves v Horách) Mount Club Litvínov, o. s. (úsek Nová Ves v Horách, Mníšek, Klíny, Fláje)
Krušnohorský klub (úsek Dlouhá Louka - Fláje – Žebrácký roh – Vrch Tří pánů) Skiareál Telnice
s.r.o.(Komáří víška , Habartice – Telnice, Nakléřov) a od roku 2017 nový člen Petrovický spolek
pro obnovu a zachvání tradic ( Petrovice a okolí). Cílem tohoto projektu je poskytovat
návštěvníkům Krušných hor kvalitní služby související s provozem běžeckých a cyklistických tras a
stezek během celého roku. V rámci tohoto projektu byla navázána velice úzká spolupráce s městy,
obcemi, majiteli lesních pozemků (Lesy ČR), majiteli zemědělských pozemků, majiteli ostatních
ploch, přes jejichž katastry magistrála probíhá. Členové Krušnohorské bílé stopy ve spolupráci
s partnerskými subjekty zajišťují úpravu, obnovu, rozšiřování a modernizaci výše zmíněných úseků
magistrály a s tím související drobné stavby (odpočívadla, mapy, značení a mnoho jiných).
Dvě střediska Klíny a Dlouhá Louka jsou přímo napojena na běžecké areály v sousedním Německu.
Běžecké stopy upravují čtyři sněžné rolby značky Pistenbully se sněžnou frézou na bruslení a
stopovači na klasiku. Dále při nedostatku sněhové pokrývky jsou střediska vybavena skútry či
čtyřkolkou, vybavenými profesionálními udržovacími zařízeními – prkna se stopovačem údržbu
běžecké stopy. Speciální stroje jsou velmi náročné na provoz a údržbu a vyžadují obsluhu
speciálně proškolených řidičů a strojníků, kteří musí dbát a klást důraz na údržbu stroje, neboť
náklady na opravu závad a poruch těchto speciálních strojů jdou do statisíců korun. Všechna
střediska si vesměs zajistila techniku vlastní aktivitou, krom střediska Dlouhá Louka, kde byl
příspěvek poskytnut od Krajského úřadu Ústeckého Kraje (Dlouhá Louka) a to ve výši 400.000 Kč
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z celkového objemu. Nákup nové rolby pro Horský klub Lesná v Krušných horách podpořilo město
Chomutov, Severočeské doly a skupina ČEZ. Ostatní několikamilionové náklady na pořízení
vozového parku byly zajištěny provozovateli příslušných areálů také díky vypsaným dotačním
titulům.
Díky projektu Krušnohorská Bílá stopa je v jednom kalendářním roce v Krušných horách
organizováno několik akcí pro veřejnost pro příklad uvádíme (závody v běžeckém lyžování
v Lesné, Dlouhé Louce, mistroství republiky ve psím spřežení, mistroství republiky v skijöringu a
závody do seriálu mistroství Evropy, mistroství světa cyklistů v běhu na lyžích).
Krušnohorská bílá stopa, z.s.
Lesná 25
435 45
IČ: 22687947
Antonín Herzán
předseda sdružení
+420 602 888 164
herzan@kbstopa.cz
Antonín Herzán
Ústecký kraj, město Osek, město Litvínov, obec Vysoká Pec, obec Nová Ves v horách, Nadace ČEZ,
RWE Transgas.
Prezentace v zapojených střediscích, webové stránky zapojených středisek

