
Kniha Jizerská 50 se však za po-
zoruhodnou historií stejnojmen-
ného závodu neohlíží prostřednic-
tvím výčtu dat a statistik (i když  
i ty v ní pochopitelně najdete). Lec-
cos naznačuje už podtitul „Závod 
plný příběhů“. Příběhy totiž tvoří 
osu publikace. 

Padesát známých i méně známých 
osobností z nejrůznějších oblas-
tí lidské činnosti v knize – každá 
svým originálním způsobem – vy-
jadřuje svůj vlastní vztah k naše-
mu nejslavnějšímu běžkařskému 
závodu. 

Co pro ně Jizerská padesátka zna-
mená a jaké na ni mají vzpomín-
ky tak v bohatě obrazově vypra-
vené knize líčí např. David Vávra, 
Stanislav Řezáč, Martin Koukal, 
Lukáš Bauer, Kateřina Neuman-
nová, Bjorn Dahlie, Jan Nezmar, 
Roman Šmucler, Jan Pirk a mnoho 
dalších. A to včetně legendárního 
pana Míky, který absolvoval všech  
50 ročníků!

„Fascinuje mne start Jizerské 50 
a zástupy běžců, které čekají na 
povel. Zažil jsem to na vlastní kůži. 
Několikrát. A pokaždé je to jako 
poprvé, něco těžko popsatelného,“ 
říká architekt a herec David Vávra. 
Jizerskou padesátku absolvovalo 
za to půlstoletí téměř 200 000 zá-
vodníků! Každý z nich jistě přes-
ně ví, co má David Vávra na mysli. 
Ale zároveň má každý z nich s Ji-
zerskou padesátkou spojeny své 
vlastní vzpomínky. 

Nakladatelství CPress a agentura 
RAUL! proto všem, kdo kdy stáli na 
startu tohoto výjimečného závodu, 
nabídlo příležitost objednat si per-
sonalizovanou knihu s vlastní foto-
grafií na obálce. Využilo ji přes šest 
set lidí. Jizerská 50 je tak zároveň 
unikátním nakladatelským počinem. 

Graficky knihu připravovalo Dyna-
mo design v čele s Liborem Jelín-
kem. Autorsky ji zpracovali Milan 
Tesař, Václav Cibula, Jiří Fejgl, Ka-
teřina Kadlecová a Petr Volf. 

Jizerská padesátka oslavila padesátku. A to je skvělá 
příležitost ohlédnout se za bohatou historií jedinečné 
sportovní akce originální publikací. Stejně jako samot-
ný závod, také stejnojmenná kniha představuje uni-
kátní propojení světa nadšených lyžařských amatérů 
se světem profesionálního sportu. 

uVZNIKLA UNIKÁTNÍ KNIHA  
O ČESKÉM SPORTOVNÍM KULTU 


