
přejezd Jizerských hor - epitav 
 

SPS Prezidium Praha uspořádal dne 28.2.2015 plánovaný lyžařský 
přejezd Jizerských hor. Zúčastnilose báječných 38 dálkoplazů. První 

skupina vystoupila již v Kořenově a započala své snažení od 
Václavíkovy studánky a, jak se později ukázalo, udělali dobře. Ti 

otrlejší odjeli až do polských Jakuszyc, odkud se pokoušeli vyrazit po 
trase biathlonový areál Jakuszyce-Orle-Bukovec-Knajpa-Kristiánov 
(nebo) Krásná Máří-Nová louka-Bedřichov. Zde však nastal kámen 

úrazu. V uvedený den polští kolegové pořádali tradiční Bieg Piastow a 
na sobotu připadl nejdelší = 50km okruh. Oproti minulým podnikům 

však organizátoři tentokrát uzavřeli celý areál, ze kterého nebylo 
úniku. Ti otrlejší z nás ignorovali zákazy pořadatelů a srdnatě vyrazili 
do stopy vstříc již běžícím závodníkům. Nutno říci, ža do Orle doběhli 
dřív než uvedení borci z druhé strany. Ta druhá část však byla v pasti. 
Přesto se neohroženě vydala po železniční trati naproti adrenalinovým 
zážitkům. Aniž by během organizovaného sjezdu potkali nějaký vlak, 
dojeli bez újmy do Harrachova, kde je čekala odměna ve formě jízdy 
vlakem do nedalekého Kořenova, aby se po krátkém výstupu po žluté 
turistické a s dvouhodinovým zpožděním objevili také u Václavíkovy 
studánky. Pak již to byl závod s časem. Nutno podotknout, že marný. 
Shrnuto a podtrženo – stopa mizerná, lidí moc, máza nemožná. Zato 

však nadšení velké, doping-holu přiměřeně, počasí tak akorát a 
nadsázka nedozírná. Po příjezdu do Bedřichova se některým 

z účastníků viditelně ulevilo, ale jakmile zuli běžky a odložili baťohy, 
okamžitě pookřáli a na to zlé ani nemysleli. Cestou zpět do Prahy byla 

tradiční zastávková káva a živá debata o dalších zimních aktivitách 
našeho klubu. Většina zůčastněných přislíbila i přes adrenalinovou 

vložku účast na dalších nevšedních zájezdech.  
 

Chtěl bych jménem klubu poděkovat Vám všem za projevenou přízeň 
a doufat, že výše uvedené skutečnosti posílily Vaši odolnost i 
neutuchající touhu a z toho důvodu se uvidíme opět na těchto 

vyjímečných akcích. 
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