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NÁVRH USN. ZM/N 3352
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
1. poskytnutí peněžitého daru spolu SKI KLUB Jizerská

padesátka, z.s., IČ: 41324471, se sídlem: Jablonecká
562/21, 460 01 Liberec, ve výši 400 000 Kč, který bude určen
na částečné uhrazení nákladů souvisejících s uspořádáním
závodu Jizerská 50 - přípravné práce na stadionu - start,
cíl, rozšíření a prohloubení spolupráce s městem
Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.
 

2. poskytnutí peněžitého daru ústavu Jablonec Jinak z. ú., IČ:
8641021, se sídlem: Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec
nad Nisou, v celkové výši 50 000 Kč, který bude určen
na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací akce
Jizerská 50 padesátkát jinak 2022 - Do jablonecké stopy.
 

3. poskytnutí peněžitého daru  Tělovýchovné jednotě
LIAZ Jablonec nad Nisou, z. s., IČ: 14864991, se sídlem: U
Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 200 000
Kč, který bude určen na částečné uhrazení nákladů spojených
s uspořádáním mezinárodního atletického mítinku
"Jablonecká hala 2022".
 

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

1) SKI KLUB Jizerská padesátka z. s. 

SKI KLUB Jizerská padesátka z. s. se obrátil na SMJN s žádostí o podporu závodu Jizerská padesátka 
2022. V roce 2019 pořadatelé závodu požádali SMJN o finanční podporu dané akce na čtyři následující 
roky (2020, 2021, 2022, 2023), a to ve výši 300 000 Kč v každém roce s tím, že v rámci závodů bude 
ještě více zviditelněno město Jablonec nad Nisou. V roce 2020 byl závod podpořen částkou 50 000 Kč 
(ovlivněno úspornými opatřeními v souvislosti s COVID-19), v roce 2021 částkou 250 000 Kč. 
 
Jizerská 50 je největší pravidelně konanou zimní akcí v České republice a zároveň ve střední Evropě. Je 
součástí mezinárodních seriálů Worldloppet, SkiClassics a SkiTour. Samotný závod je přenášen do 
desítek zemí světa. V České republice závod sleduje na obrazovkách ČT Sport v přímém přenosu 
pravidelně přes milion diváků. Jizerská 50 vytváří dobré jméno Jablonci nad Nisou a Liberci, a to jak v 
ČR, tak i ve světě. Zároveň prezentuje lokalitu jako ideální destinaci pro běžecké lyžování i další aktivní 
trávení dovolené. Řada závodníků se do Jizerských hor vrací opakovaně v průběhu roku, ať už kvůli 
tréninku na závod nebo za aktivní dovolenou s rodinami. 
 
Peněžitou podporu by pořadatelé využili k zachování úrovně kvality akce a její prezentace, na přípravné 
práce spojené s organizováním závodu a zároveň bych rozšířili a prohloubili spolupráci s Jabloncem nad 
Nisou zejména o: 
- mediální podporu a pozvání závodníků a fanoušků Jizerské 50 na koncert pořádaný městem Jablonec 
nad Nisou v pátek 11. 2. 2022 na náměstí před radnicí 
- mediální prezentace: prezentace komunikačními kanály Jizerské 50 - Jablonce, jako atraktivního cíle 
pro cestovní ruch, zejména s ohledem na aktivní trávení volného času, opakované návštěvy a Jablonce 
jako nástupního místa do přírody Jizerských hor v podobě: 
- reportáže v pořadu Minuty z Jizerské 50 vysílaného na ČT sport v době konání závodu 
- komunikace linky 101 jako rychlé a turisticky atraktivní spojnice mezi Jabloncem a Hradcem Králové 
v podobě kampaně před Jizerskou 50 zaměřené na její závodníky a fanoušky 
- záběrů atraktivních částí města s jejich popisky v přímém přenosu z Jizerské 50 na ČT sport a cca 14 
zahraničních TV (Švédsko, Norsko, Finsko, a další) 
- propagace ubytovacích kapacit pro návštěvníky Jizerské 50 v Jablonci 
- propagace městských atraktivit (lesy a hory na dosah, sportovní duch, architektura apod.) 
- propagace služeb drobných podnikatelů v Jablonci s cílem podpořit jejich podnikání prostřednictvím 
zvýšené intenzity cestovního ruchu jednak v období Jizerské 50 a jednak s cílem podpořit opakované 
návštěvy i mimo konání Jizerské 50 (sklo, bižuterie, gastronomie apod.) 
 
Návrh usnesení: 

Navrhuji poskytnout spolku SKI KLUB Jizerská padesátka, z. s., IČO: 41324471, sídlem: Jablonecká 

562/21, 460 01 Liberec, peněžitý dar ve výši 400 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů 

spojených s uspořádáním závodu Jizerská 50 - přípravné práce na stadionu - start, cíl, rozšíření a 

prohloubení spolupráce s městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy. 

 

 

2) Jablonec Jinak, z. ú.   

Zapsaný ústav Jablonec jinak v rámci podpory kulturního turismu v Jablonci připravuje již tradiční akci 

Jizerská 50 padesátkrát jinak 2022 – Do jablonecké stopy (dále jen Projekt). Třetí ročník Projektu se 

ponese v duchu příběhů ze stopy závodu i mimo ni. Vzhledem k nejistotě vyvolané kovidovými 

opatřeními se organizátoři rozhodli připravit většinu programu venku – oživit jablonecké ulice. 

 



Devět účinkujících si připraví krátké loutkové ztvárnění příběhů z Jizerských hor a Jizerské 50. Mobilní 

divadýlka předvedou pocestným na trase městem, která bude ohraničena prostorem Eurocentra, SUPŠ 

a VOŠ, OC Central, ulicí Spálenou, Dolním náměstím a letní scénou Eurocentra. Se svými výstupy budou 

startovat ve 13:00, 15:00 a 17:00 vždy od radničních schodů na Mírovém náměstí. V 18:00 vyjde průvod 

od radnice a končit bude v Tyršových sadech u jablonecké sokolovny.  

 
Návrh usnesení: 

Navrhuji poskytnout zapsanému ústavu Jablonec Jinak, z. ú., IČ: 8641021, se sídlem: Generála Mrázka 

413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 50 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí 

nákladů spojených s realizací akce Jizerská 50 padesátkrát jinak 2022 – Do jablonecké stopy. 

 

 

3) TJ LIAZ  

Atletický oddíl TJ LIAZ je zaměřen na trénink a závodní činnost hlavně mládežnických kategorií od 
nejmladšího žactva po juniory. Tradičně jsou mládežnické kategorie úspěšné na mistrovstvích ČR, 
v nichž se umisťují na medailových pozicích. Každoročně několik mládežníků reprezentuje ČR na 
mistrovstvích Evropy či mezinárodních utkáních. Také družstvo A žen se v posledních letech umisťuje 
v druhé nejvyšší klubové soutěži na předních místech. Atletický oddíl TJ LIAZ každoročně pořádá, pokud 
situace dovolí, některá mistrovství ČR, masové závody pro širokou veřejnost i mezinárodní závody, při 
kterých mohou mládežníci navazovat přátelství a vyměňovat si poznatky. 
 
Na SMJM se TJ LIAZ obrátila se žádostí o podporu mezinárodního atletického mítinku „Jablonecká hala 
2022“, který proběhne 22. 1. 2022 v našem městě. Účastnit se ho budou atleti nejen z naší republiky, 
ale i ze zahraničí, čímž se jméno Jablonce nad Nisou dostane do podvědomí široké sportovní veřejnosti. 
Pořádáním tohoto mítinku se atletický oddíl TJ LIAZ zhostil úspěšně i v minulých letech. 
 
Doplňující informace poskytnuté žadatelem: 

Jedná se o 49. ročník mezinárodní akce, na které je vybíráno vstupné. Startovné se neplatí. 

Předpokládaný počet diváků: 500 

Předpokládaný počet účastníků: 200 

Požadovaná výše příspěvku: 40%  

 

Návrh usnesení: 

Navrhuji poskytnout Tělovýchovné jednotě LIAZ Jablonec nad Nisou, z. s., IČO: 14864991, se sídlem: 

U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 200 000 Kč, který bude určena na 

částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním mezinárodního atletického mítinku „Jablonecká 

hala 2022“. 

 

 


