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Váţená kolegyně a váţení kolegové,

předkládáme Vám první výroční zprávu o činnosti našeho občanského sdruţení za období od
ledna 2008 do prosince 2008. Ve zprávě naleznete stručně nejdůleţitější aktivity sdruţení
v roce 2008.

S přáním dalších úspěšných let
Antonín Herzán
předseda
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1.

Založení občanského sdružení

Krušnohorská bílá stopa, je občanské sdruţení registrované MVČR dne 11.01.2008.
Důvod založení občanského sdružení
O běţecké stopy na vrcholcích Krušných hor se do zaloţení občanského sdruţení
staralo jednotlivě, neprovázaně, několik subjektů. Z tohoto důvodu se sešli zástupci
jednotlivých subjektů, kteří měli zájem stopy propojit a vytvořit jednotný systém údrţby. Na
základě různých jednání se zakladateli staly níţe uvedená občanská sdruţení, resp. obecně
prospěšná společnost. Zakladatelé se snaţí o jednotnou údrţbu běţeckých stop, vytvoření
nových atraktivních okruhů, jednotnou prezentaci a jednotné vystupování apod.
Zakladateli Krušnohorské bílé stopy, o.s. jsou zástupci šesti neziskových subjektů,
kteří spravují v zimních měsících běţecké a v letním období cyklistické trasy Krušných hor,
tzv. Krušnohorské lyţařské magistrály a na ni navazující trasy.
Kontaktní údaje KBS
Krušnohorská bílá stopa, o.s.
Klíny 210
436 01 Litvínov
www.kbstopa.cz
IČO: 22687947
Bankovní spojení KB, a.s. Praha, pobočka Litvínov: č.ú 43-1598810247/0100
Registrační číslo MV: VS/1-1/70005/08-R
Zakladatelé
HORSKÝ KLUB LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH, občanské sdružení
Udrţovaný úsek:
Mezihoří (Bernava), Svahová, Pyšná, Lesná, Brandov, Nová Ves
v Horách, Hora Svaté Kateřiny
Statutární zástupce: Antonín Herzán
Kontakt:
Lesná 22, Boleboř
IČ:
27042910
Kontaktní osoba:
Antonín Herzán, Jan Franc
Mount Club Litvínov, o.s.
Udrţovaný úsek:
Nová Ves v Horách, Mníšek, Klíny, Fláje
Statutární zástupce: Josef Dlouhý
Kontakt:
Klíny 67, 436 01 Litvínov
IČ:
65660781
Kontaktní osoba:
Josef Dlouhý, Pavel Císař
Krušnohorský klub
Udrţovaný úsek:
Dlouhá Louka - Fláje – Ţebrácký roh – Vrch Tří pánů
Statutární zástupce: Roman Fišer
Kontakt:
Rooseveltova 218, 417 05 Osek
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IČ:
Kontaktní osoba:

27030032
Roman Fišer

Sport Centrum Bouřňák o.p.s.
Udrţovaný úsek:
Vrch Tří pánů, Nové Město, Moldava, Cínovec, Mikulov, Dubí
Statutární zástupce: Jiří Zmítko
Kontakt:
Čs. Legií 740/15, 415 01 Teplice
IČ:
25419161
Kontaktní osoba:
Jiří Zmítko
RSC Fojtovice, o.s.
Udrţovaný úsek:
Statutární zástupce:
Kontakt:
IČ:
Kontaktní osoba:

Cínovec – Fojtovice, Habartice, Mohelnice
Antonín Berk
Fojtovic 157, 417 41 Krupka
69898391
Antonín Berk

SKI klub Telnice, občanské sdružení
Udrţovaný úsek:
Habartice – Telnice, Nakléřov
Statutární zástupce: Jindřich Holinger
Kontakt:
Zadní Telnice 52, 403 38 Telnice
IČ:
70867780
Kontaktní osoba:
Jindřich Holinger
Statutární orgán Krušnohorské bílé stopy, o.s.
Antonín Herzán:
Roman Fišer:
Jiří Zmítko:
Petra Zavázalová:

předseda
místopředseda
místopředseda
tajemnice

Vybavenost středisek
Lesná:
Klíny:
Dlouhá Louka:
Bouřňák:
Fojtovic:
Telnice:

rolba r.v. 2006 (Pisten Bully 100), čtyřkolka Polaris 800
rolba Pisten Bully 130, sněţné skútry Yamaha a čtyřkolka Yamaha
Rhino + stopovač
rolba Pisten Bully 160, sněţný skútr Yamaha a čtyřkolka Bombardier +
stopovač
rolba PB 130, r.v. 1988, skútr Skidoo
rolba Lavina, sněţný skútr Yamaha Viking VK 540
2 x skútr LYNX, 1x rolba LEITNER 500 , 1x rolba PRINOTH se
stopovačem

Personální zajištění
Ve všech střediscích se o úpravu běţeckých stop stará 19 rolbařů. Administrativní
práce zajišťuje 1 pracovník. Ţádný s uvedených pracovníků není v pracovněprávním vztahu
s Krušnohorskou bílou stopou, o.s.
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Vize KBS
Vytvořit propojenou síť běţeckých stop na hřebenech Krušných hor s jednotným
značením jak na české tak na německé straně Krušných hor.
Poslání KBS
Vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, vytvořit zázemí pro aktivní ale také
rekreační sportovce především v oblasti běţeckého lyţování, ale také cyklistiky, pěší turistiky
a všem návštěvníkům a rekreantům Krušných hor.
Cíle KBS
poskytovat kvalitní sluţby v oblasti údrţby běţeckých stop
rozvíjet spolupráci se soukromým i veřejným sektorem
rozvíjet cestovní ruch a ţivot v horských obcích
organizování různých sportovních a společenských akcí
Spolupracující subjekty
Ústecký kraj
Město Jirkov
Město Chomutov
Mikroregion Lesenská pláň
Město Litvínov
Město Osek
Město Bílina
Město Duchcov
Město Dubí

2.
2.1

Město Krupka
Město Ústí nad Labem
Obec Telnice
Nadace ČEZ
RWE Transgas
Severočeské doly a.s.
Lesy ČR, s.p.
Horská sluţba ČR

Aktivity uskutečněné v roce 2008

Ústecký kraj

2.1.1 Dotace z krajského rozpočtu
Na základě mnoha jednání na Krajském úřadě Ústeckého kraje a díky patronaci Ing.
Petra Fialy se podařilo získat částku 1.000.000 Kč z krajského rozpočtu. Tento obnos je
smluvně vázán na Krušnohorský klub, zakladatele KBS, avšak finanční zdroje jsou určeny
pro údrţbu všech okruhů, tedy i pro ostatní členy KBS. Krušnohorský klub je na základě
vystavených faktur od jednotlivých členů KBS a předem stanovených podmínek pro rozdělení
přiděluje.
Finanční prostředky jsou schvalovány na jeden kalendářní rok, a to na zimní a letní
údrţbu běţeckých stop – tras.
Krajský úřad obdrţel vyúčtování pro rok 2008 v následující podobě, a jak níţe
uvedená tabulka znázorňuje, téměř 600.000 Kč musí hradit členové KBS z vlastních zdrojů:
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Středisko

Km

%

Počet
Mth

Telnice

30

12

63,5

152 400,00 Kč

Počet
km
skútru
aj.
54

Fojtovice

32

12

42

100 800,00 Kč

Bouřňák

50

20

162

388 800,00 Kč

Dlouhá Louka

55

22

99

Klíny

30

12

Lesná

55

22

Celkem

252

Částka v Kč za
Mth

Celkem v Kč za
skútr aj.

Celkem Mth a
skútr

Dle smlouvy

4 320,00 Kč

156 720,00 Kč

120 000,00 Kč

319

25 520,00 Kč

126 320,00 Kč

120 000,00 Kč

183

14 640,00 Kč

403 440,00 Kč

200 000,00 Kč

237 600,00 Kč

780

62 400,00 Kč

300 000,00 Kč

220 000,00 Kč

82,95

199 080,00 Kč

56

4 480,00 Kč

203 560,00 Kč

120 000,00 Kč

149,1

357 840,00 Kč

496

39 680,00 Kč

397 520,00 Kč

220 000,00 Kč

100 598,55

1 436 520,00 Kč

1888

151 040,00 Kč

1 587 560,00 Kč

1 000 000,00 Kč

2.1.2 Dohoda o zásadách spolupráce a rozdělení odpovědnosti za
realizaci Iniciativy „Krušnohorská bílá stopa“
Ústecký kraj, občanské sdruţení Krušnohorská bílá stopa, Lesy České republiky a
Horská sluţba České republiky podepsaly
Dohodu o zásadách spolupráce a rozdělení
odpovědnosti
za
realizaci
Iniciativy
„Krušnohorská bílá stopa“. Její signatáři si
rozdělili jednotlivé činnosti nutné ke
zdárnému fungování celého projektu.
Za krajskou samosprávu smlouvu podepsal
hejtman Jiří Šulc, za sdruţení Krušnohorská
bílá stopa Antonín Herzán, předseda sdruţení;
za Lesy ČR ředitel Krajského ředitelství Jan
Ferkl a za Horskou sluţbu pro oblast Krušné
hory její náčelník Rudolf Chlad.
Ústecký kraj má podle smlouvy úlohu koordinátora spolupráce všech partnerů, v
propagačních a informačních tiskovinách kraje, na domácích i zahraničních veletrzích, svých
webových stránkách i jinde má Krušnohorskou stopu propagovat.
Největší objem činností má na starost sdruţení Krušnohorská bílá stopa (KBS). To má
mimo jiné za úkol vyznačovat a udrţovat značení běţeckých tras, zabezpečovat kvalitní
pravidelnou úpravu tras s tím, ţe musí být vyjeta minimálně jedna stopa. Zároveň se sdruţení
zavázalo, ţe stopu bude vyjíţdět jen pod podmínkou, ţe bude dostatečně vysoká sněhová
pokrývka, aby nedocházelo k poškození vegetace. Stopa smí být vyznačována a ošetřena
pouze mechanicky bez pouţití chemických nebo biologických prostředků. Sdruţení také
například musí pravidelně informovat o stavu lyţařských běţeckých cest, o výšce a kvalitě
sněhu, případných uzavírkách a podobně. Tyto informace jsou k dispozici na webových
stránkách www.kbstopa.cz (jsou zde umístěny i webové kamery), dále je bude sdruţení
poskytovat veřejné správě, médiím, informačním centrům v Krušných horách, ubytovacím
zařízením, atd. Kromě toho má sdruţení KBS také marketingově celý projekt podporovat.
Významným partnerem iniciativy je také státní podnik Lesy České republiky. Dohoda
ukládá Lesům České republiky především upravovat stopy v letním období, a to tak, aby
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nedocházelo k jejich zarůstání. Lesy ČR také mají sledovat úpravy a vyuţití Krušnohorské
bílé stopy ve vztahu k ochraně přírody i k myslivosti, a kromě jiného se také podílejí na
propagaci stopy.
Čtveřici doplňuje náčelník Horské sluţby pro oblast Krušné hory, protoţe bezpečnost
lyţařů je pro projekt Krušnohorské bílé stopy velice důleţitý.

2.2

Lesy ČR

Díky spolupráci s Lesy ČR, s.p. došlo k vytvoření běţecké trasy
probíhající přes flájskou oboru, kde byl dříve zákaz vstupu. Tzv.
Jihobřeţní cesta byla součástí flájské obory a z druhé strany byla
ohraničena Flájskou přehradou. Z tohoto důvodu byl s LČR, za účasti
KBS, vypracován projekt na přeloţku oborního plotu, čímţ byla
podpořena prvotní myšlenka realizovat souvislou běţeckou stopu na
vrcholcích Krušných hor, kde v této části byl provoz omezen oborou
Fláje a Flájskou přehradou. Projekt je budován za finanční podpory
Programu rozvoje venkova a státního podniku Lesy ČR.
Lesy pro snadnější údrţbu běţeckých stop zrealizovali několik stavebních záměrů:
vybudování nového úseku cesty v oblasti Lichtenwaldu
úprava úseků cest v oblasti Lesné
vybudování nové cesty jen pro lyţaře v oblasti Vrchu 3 pánů

2.3

Ostatní subjekty

V rámci Programu rozvoje venkova a úzké spolupráci s Městem Jirkov a
Mikroregionem Lesenská pláň byl zrealizován projekt přemostění nivského potoka a rozšíření
turistické trasy mezi Svahovou a Lesnou, na průjezd rolby, v hodnotě 5 mil. Kč.

2.4

Seznam konferencí a seminářů (organizace, účast)

Zástupci KBS se účastnili několika prezentací, kde byla představena Krušnohorská
bílá stopa.
Zasedaní Rady Ústeckého kraje v horské chatě Emeran
Termín: 20.11.2007
- představení KBS a získání podpory ze strany ÚK
Zasedání v Hradci Králové, Lesy ČR
Termín: 24.6.2008
- představení KBS a získání podpory ze strany
LČR, myslivců, setkání za účasti generálního
ředitele a výsledkem byl vznik Dohody
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Prezentace v Centrále cestovního ruchu na Staroměstském náměstí v Praze
Termín: 2.9.2008
- představení KBS
Podpis Dohody na půdě Krajského úřadu
Termín: 10.10.2008
Evropský týden lesů
Termín: 21.10.2008
- představení KBS a spolupráci s LČR

2.5

Organizované sportovní a společenské akce

Členové organizovali nebo byli spoluorganizátory několika sportovních akcí, kde je KBS
prezentována. Nejedná se pouze o běţecké závody, protoţe akce jsou pořádány během celého
roku. Můţeme jmenovat např.:
Old Cup Klíny (cca od roku 1997)
Klínská noc (od roku 2008)
sjezdové závody (slalom, obří slalom) přípravka, děti, junioři (cca od roku 1946)
Sherpa Cup (od roku 2007)
Pec Cup (od roku 2007)
Lesná Krušnohorská bílá stopa (od roku 2007)
Telnický rohlík (od roku 1986)
Telnická patnáctka (od roku 1958)
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