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Váţení a milí přátelé,
tak jako v předchozím roce zajišťovalo občanské sdruţení Krušnohorská bílá stopa pro
návštěvníky a turisty kvalitní zázemí pro aktivní odpočinek v Krušných horách.
V průběhu roku 2009 jsme vyvíjeli veškeré aktivity pro rozvoj cestovního ruchu na horách a
upevňovali tak naší pozici jednoho z nejvýznamnějších subjektů působících v oblasti
prezentace Krušných hor.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám v naší činnosti pomáhali, ať jiţ z řad jednotlivců,
společností, měst a obcí, stejně tak jako všem zakladatelům Krušnohorské bílé stopy a
spolupracovníkům za vynaloţené úsilí.
S přáním dalších úspěšných let
Antonín Herzán
předseda
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Základní údaje
Krušnohorská bílá stopa, o.s. působí v oblasti podpory cestovního ruchu Krušných hor
od roku 2008.
Společně se šesti zakladateli dokázala Krušnohorská bílá stopa spojit 250 km
běţeckých tras na české straně Krušných hor a v některých úsecích navázala na běţecké stopy
našich saských sousedů.

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:
Statutární zástupce:
Kontakt:
IČ:
Kontaktní osoba:

Dlouhá Louka - Fláje – Ţebrácký roh – Vrch Tří pánů
Roman Fišer
Rooseveltova 218, 417 05 Osek
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
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RSC Fojtovice, o.s.
Udrţovaný úsek:
Statutární zástupce:
Kontakt:
IČ:
Kontaktní osoba:
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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

Vize KBS
Vytvořit propojenou síť běţeckých stop na hřebenu Krušných hor v Ústeckém kraji
s jednotným značením do Saska.

Poslání KBS
Vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, vytvořit zázemí pro aktivní ale také
rekreační sportovce především v oblasti běţeckého lyţování, ale také cyklistiky a pěší
turistiky.

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
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Spolupracující subjekty

Ústecký kraj

Město Dubí

Město Vysoká Pec

Město Krupka

Obec Boleboř

Město Ústí nad Labem

Město Chomutov

Obec Telnice

Mikroregion Lesenská pláň

Nadace ČEZ

Město Litvínov

RWE Transgas

Město Osek

Severočeské doly a.s.

Město Bílina

Lesy ČR, s.p., s.p.

Město Duchcov

Horská sluţba ČR

Dotace z Ústeckého kraje
Krušnohorská bílá stopa získala také v roce 2009 dotaci z krajského rozpočtu na zimní
a letní údrţbu běţeckých stop – tras. Dotace byla schválena ve výši 1.000.000 Kč.

Telnice

30

11

107

256 800,00 Kč

Počet
km
skútru
134

10 720,00 Kč

0

- Kč

267 520,00 Kč

Fojtovice

32

12

83

199 200,00 Kč

2120

169 600,00 Kč

0

- Kč

368 800,00 Kč

83 895 Kč

Bouřňák

50

19

214

513 600,00 Kč

227

18 160,00 Kč

623

49 840,00 Kč

581 600,00 Kč

131 086 Kč

Dlouhá Louka

55

21

105

252 000,00 Kč

387

30 960,00 Kč

630

50 400,00 Kč

333 360,00 Kč

144 195 Kč

Klíny

45

17

128,4

308 160,00 Kč

472

37 760,00 Kč

0

- Kč

345 920,00 Kč

117 978 Kč

Lesná

55

21

250,5

601 200,00 Kč

0

Celkem

267

100 887,9

2 130 960,00 Kč

Středisko

Km

%

Počet
Částka v Kč za Mth
Mth

3340

Celkem v Kč za
skútr

Počet km
čtyřkolky

Celkem v Kč za
čtyřkolku

Celkem za
středisko

Dle smlouvy
78 652 Kč

- Kč

1947

155 760,00 Kč

756 960,00 Kč

144 195 Kč

267 200,00 Kč

3200

256 000,00 Kč

2 654 160,00 Kč

700 000,00 Kč
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Přehled aktivit členů KBS
Krušnohorská bílá stopa vytvořila svoje vlastní internetové stránky www.kbstopa.cz. Tyto
stránky měly v roce 2009 následující návštěvnost:
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Unikátní návštěvníci
3835
5236
4228
1226
552
442
495
409
469
1377
1024
3175

Nejvíce návštěvníků je samozřejmě z řad obyvatel České republiky, ale nalezneme zde i
zájemce ze Spolkové republiky Německo, Austrálie, Slovenska, Itálie apod.
Oblast Lesné
HORSKÝ KLUB LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH, občanské sdružení v zimním období
Zakládající člen, HORSKÝ KLUB LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH, občanské sdruţení,
pro návštěvníky Krušných hor připravilo nové značení běţeckých tras. Ve stopách běţkař
potká cca 26 ks navigačního systém a 13 ks hlavních informačních cedulí.

Dále, ve spolupráci s Lesy ČR, s.p., bylo pro turisty vybudováno 8 odpočívadel.
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Do Krušných hor se snaţí zástupci občanské sdruţení
přilákat turisty, a tak ve spolupráci s různými
organizacemi působícími v horách organizují
sportovní a společenské akce. Na Lesné se
kaţdoročně organizuje závod v běţeckém lyţování
Krušnohorská bílá stopa nebo SKIINDEX KBS
Lesná. Také zde jiţ druhým rokem probíhá testování
nejnovějších běţeckých lyţí a vosků NORDICtest.

HORSKÝ KLUB LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH, občanské sdružení v letním období
Během letních měsíců jsou běţecké okruhy zástupci Horského klubu prořezávány a
upravovány, aby v zimních měsících byla údrţbu bezproblémová.
Krásu hřebenů Krušných hor mají moţnost turisté a návštěvníci moţnost poznat při akcích
organizovaných na Lesné (např. Sherpa Cup, Pec Cup, Pohádky na Lesné, apod.)
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Oblast Klíny
Mount Club Litvínov, o.s. v zimním období
Mount Club Litvínov - Sport areál Klíny v rámci Krušnohorské bílé stopy vybudoval ucelený
navigační systém páteřní hřebenové magistrály a i místních okruhů. Ve stopách je umístěno
85 ks směrových navigačních cedulek, a 33 ks šipek s nápisem a 3 hlavní informační tabule.
Také Mount Club Litvínov spolupracuje s Lesy ČR, s.p. i Městskými lesy Města Mostu, a i
v této oblasti byly vybudovány 3 odpočívadla pro turisty.

V zimních měsících organizuje Mount Club Litvínov ve spolupráci se Sport areálem Klíny
sportovní akce, a to jak pro běţkaře, tak pro sjezdové lyţaře, nezapomíná se ani na děti (např.
Velký zimní karneval, Klínská noc, Sjezdové závody aj.)
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Mount Club Litvínov, o.s. v letním období
V letních měsících členové občanského sdruţení
připravují běţecké okruhy na zimu. Je zapotřebí cesty
prořezávat, mulčovat a rozšiřovat, aby bylo moţné
v zimě projíţdět rolbou a porost nebyl ničen. Mount
Club Litvínov se v současné době stará o cca 45 km
běţeckých okruhů.
Aby bylo moţné provádět všechny tyto aktivity,
pořídilo občanské sdruţení Mount Club Litvínov,
z vlastních zdrojů, několik potřebných nástrojů
(traktor na sekání a mulčování travin, mulčovač,
speciální pilu na prořezávaní stromů). Náklady na tuto
techniku dosahují výše cca 1,2 mil. Kč. Jedná se však
pouze o hotové náklady, bez mzdových nákladů osob
provádějící tyto činnosti.

Pro návštěvníky Krušných hor je ve spolupráci se Sport areálem Klíny organizováno několik
volnočasových aktivit, především se zaměřením na sport (pravidelné víkendové výšlapy pod
vedením instruktora Nordic Walking; cyklistické a duatlonové závody – Krušnohorské peklo,
Krušnoborec, Krušnoman a mnoho jiných).
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Oblast Dlouhé Louky
Krušnohorský klub v zimním období
Krušnohorský klub upravuje 55 km běţeckých okruhů, které vedou především po lesních
pozemcích a stávajících komunikacích, které se v zimě neudrţují. V současné době probíhá
příprava 30 sloupků pro navigační systém.
Jiţ dva roky se Krušnohorský klub ve spolupráci s Krušnohorskou bílou stopou, o.s. snaţí o
uzavření těchto neudrţovaných komunikací, které lákají neposlušné řidiče. Ti pak na
zasněţených komunikacích zapadnou a musí být vyprošťováni. Poprvé v zimní sezóně
2009/2010 byly tyto problémové úseky uzavřeny správcem komunikací.
Lesy ČR, s.p. vybudovaly v oblasti Dlouhá Louky novou tras pro běţkaře, protoţe původní
cesta je vyuţívána téţ myslivci a docházelo k poničení stop.

Oblast Dlouhé Louky
Krušnohorský klub v letním období
Také v oblasti Dlouhé Louky jsou úseky běţeckých okruhů vysekávány a připravovány na
zimní sezónu. Investice do nářadí potřebné na tyto letní práce představují přibliţně částku 20
tis. Kč.
Oblast Bouřňák
Sport centrum Bouřňák, o.p.s.
V okolí významného zimního střediska Bouřňák je
vytyčeno 50 km běţeckých tras. Hřebenová
magistrála je pro běţkaře označena 7 hlavními
rozcestníky navigačního systému, dále 11 plány
upravovaných tras a v roce 2010 se plánuje
dovyznačení místních okruhů. Hřebenová běţecká
magistrála je ve všech střediscích označena stejně, tj.
červeně. Místní okruhy jsou označeny odlišujícími
barvami (v případě Bouřňáku zelenou a modrou).
Také běţecké trasy v této oblasti jsou prořezávány.
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Oblast Fojtovice
RSC Fojtovice o.s.
Komáří víţka a její okolí je péči občanského sdruţení
RSC Fojtovice. I kdyţ je technické vybavení tohoto
střediska velice zastaralé, téměř nefunkční rolba a
starší sněţný skútr pořízení v sezóně 2007-2008,
přesto se dobrovolníci snaţí svých 32 km běţeckých
okruhů na víkendy upravit tak, aby zde návštěvníci
měli moţnost aktivně odpočívat. V roce 2009 jsme
do oprav a modernizace rolby investovali cca 15 tis.
Kč a osadili jsme jí radlicí tak stopovačem pro
upravování běţeckých tratí. Opravy výše uvedených
strojů je tedy zapotřebí uskutečňovat před sezónou
tak i během sezóny.
Běţecké okruhy jsou označeny 70 ks směrových
cedulek a cca 20 ks upozorňujících tabulek s tím, aby
pěší turisté nevcházely do stopy a hlavně pro řidiče o
nevjíţdění do stop.
Úpravy cest v letních měsících musí být uskutečněny
také zde, protoţe terén v této oblasti je hodně narušen
lesním provozem (lesní dělníci, myslivci).
K prořezávání keřů a stromů vyuţívá občanské
sdruţení nově zakoupenou PRAGU V3S staršího data
výroby, dále stroje na kácení a prořezávání stromů a
keřů. Vše v hodnotě 50 tis. Kč. Vzhledem k mnoţství
poničených směrových a upozorňujících cedulek provádí občanské sdruţení v době přípravy
na novou sezonu jejich výměnu nebo opravu, v hodnotě 5 tis. Kč. Všechny náklady na
uvedené činnosti jsou uvedené bez mzdových nákladů osob provádějící práce.
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Oblast Telnice
SKI klub Telnice, občanské sdružení
Lyţařské středisko na Telnici poskytuje svým návštěvníkům nejen sjezdové lyţování, ale
doplňuje své aktivity také úpravou 30 km běţeckých tratí. Také v této oblasti je řádně
označena hlavní běţkařská magistrála (červený navigační systém), a to cca 40 ks.
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Přehled příjmů a výdajů za rok 2009
Účetnictví Krušnohorské bílé stopy představují tyto poloţky:
Příjmy ve výši 20.001,59 Kč
Výdaje ve výši 14.337 Kč.
V roce 2009 byla smlouva o poskytnutí dotace z Ústeckého kraje podepsána
s Krušnohorským klubem, proto není v účetnictví Krušnohorské bílé stopy, o.s. zohledněna.
Zástupci Krušnohorské bílé stopy uskutečňují na Krajském úřadu kroky, aby dotace byla
poskytnuta přímo občanskému sdruţení Krušnohorská bílá stopa a ne přes prostředníka,
Krušnohorský klub (zakládající člen KBS).

Plány roku 2010
Členové Krušnohorské bílé stopy, o.s. plánují v roce 2010 dovyznačit celou běţkařskou
magistrálu a téţ místní okruhy v jednotlivých střediscích.
Setkáváme se však s vandaly, kteří práci dobrovolníků ničí a navigační systém úmyslně
poškozují nebo kradou. Tím vznikají další finanční náklady členům KBS a práce, kterou tomu
věnují, ve svém volném čase, je znehodnocena.
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