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Běžkařská sezóna v Kladském pomezí byla zahájena
Zimní Kladské pomezí je díky rozmanitému reliéfu zdejší krajiny rájem běžkařů. Milovníci
bílé stopy v regionu najdou 300 km běžeckých tratí, které jsou za příznivých podmínek
pravidelně upravovány. První sníh letošní zimy se objevil již na konci listopadu a hned
několik dní poté bylo možné vjet do upravené stopy poblíž Machova.
O údržbu tratí se starají spolky, města a obce za finanční podpory z dotace Královéhradeckého
kraje. Ještě před samotným zahájením běžkařské sezóny proběhla schůzka koordinátorů
z celkem devíti oblastí Kladského pomezí a Broumovska, kteří mají úpravu tratí a jejich dobrou
sjízdnost na starosti. Roli hlavního koordinátora již 22. sezónu zastává organizace destinačního
managementu, Kladské pomezí, o.p.s., která zároveň vytvořila a spravuje praktický web
ski.kladskepomezi.cz. Najdete na něm přehled všech běžeckých tratí, aktuality a informace
o jejich sjízdnosti, ale také interaktivní mapu, na které je online zaznamenávána strojová
úprava díky zabudovaným GPS přístrojům na sněžných skútrech. Kromě toho na stránkách
nechybí ani tipy na další zimní aktivity v regionu.
V loňské sezoně se ujetá vzdálenost všech strojů, které upravují lyžařské běžecké tratě,
vyšplhala k rekordním 3000 km. Díky příznivým sněhovým podmínkách byla po několika
letech opět sjízdná i nejníže položená trať v Kladském pomezí, která prochází Babiččiným
údolím. Mezi nejznámější a nejoblíbenější patří trasy v Jestřebích horách, ale pokud rádi
objevujete nová místa, doporučujeme vyzkoušet stopy v okolí Jiráskovy chaty na Dobrošově
nebo Machova. Zajímavostí je, že všechny trasy v jednotlivých oblastech na sebe navazují,
takže se na lyžích můžete projet doslova křížem krážem naším regionem. Vhodné jsou pro
úplné začátečníky i pro ostřílené sportovce.

Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím
zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí
a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je taktéž oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici
s Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov
v oblasti Jestřebích hor. Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní stezka
spojující Prahu s polským Kladskem.
Kontakty:
Kladské pomezí, o.p.s., Karlovo náměstí 179, 547 01 Náchod, www.kladskepomezi.cz,
info@kladskepomezi.cz
Markéta Venclová, ředitelka, e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel.: 602 190 198
Lenka Lembejová, projektový manažer, e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033
Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností, e-mail: marketa.tomanova@kladskepomezi.cz,
tel.: 607 648 561
Jiří Švanda, šéfredaktor turistických novin, e-mail: jiri.svanda@kladskepomezi.cz, tel.: 602 221 701
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