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JEŠTĚD
• symbol Liberce a celého regionu

• přirozená atrakce pro turistický ruch již od poloviny 19. století

• vynikající lokalita a dostupnost

• dlouhá tradice a historie sportu

• potenciál pro rozvoj

• 1907 Horský spolek staví na vrcholu první hotel 

• 1933 první visutá kabinová lanovka na území ČR

• 1963 zničení požárem

• 1973 slavnostní otevření nové budovy hotelu a 
televizního vysílače

• Řada ocenění (Stavba 20. století)

• Zájem o zápis do UNESCO

Vysílač a hotel Ještěd © Karel Hubáček – dědicové 1963. ™ Ještěd Official



ZIMNÍ SPORTY NA JEŠTĚDU

• 1914 první Mistrovství Evropy v sáňkařské dráze

• 30. léta první sjezdovky

• po 2. Světové válce masivní rozvoj

• 70. léta skokanský areál

• 2006-2009 novodobý rozvoj (4x lanová dráha, 3x lanový vlek) 

• 2009 – Mistrovství světa v klasickém lyžování 

• 2017/18 vstup TMR na Ještěd

• 2020/21 Nová Skalka
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• úzké a nepřehledné sjezdovky

• nebezpečné lyžování a vysoké riziko úrazu
• špatná kvalita úpravy sjezdovek již v dopoledních hodinách
• nevhodné pro rodiny s dětmi a začínající lyžaře
• nespokojení návštěvníci

• nevyužitý potenciál

SKIAREÁL JEŠTĚD DNES



SKIAREÁL JEŠTĚD DNES

• Ø přes 140 vážných úrazů v zimní sezóně za posledních 11 let
• nejčastější zranění: luxace ramen, zlomeniny končetin
• nejčastější místo úrazu: spojení sjezdovek Skalka – Liberecká

René Mašín – náčelník Horské služby (Jizerské hory)

Sjezdovka Skalka jako kritické místo



SKIAREÁL JEŠTĚD DNES …
Sjezdovka Skalka jako kritické místo

• Skalka jako klíčová sjezdovka pro celé středisko

• místy pouze 10 metrů “široká“ sjezdovka
• nedostatečná kapacita
• časté místo úrazů
• nesjízdná pro začínající a méně zdatné lyžaře

• kritický sjezd zpět po lyžování k pokladnám a 
centrálnímu parkovišti

• zastaralá zasněžovací infrastruktura



SKIAREÁL JEŠTĚD DNES
- absence kvalitního večerního lyžování
- pouze 350 m sjezdovka F10
- starý kotvový vlek
- nevyhovující a zastaralé umělé osvětlení



SKIAREÁL JEŠTĚD DNES
- rostoucí zájem začínajících lyžařů
- rostoucí zájem o lyžařskou školu a půjčovny
- zdravý životní styl jako trend
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PROČ “ANO“ ?
Přínosy projektu a veřejný zájem

• Kompromisní řešení všech zainteresovaných skupin
• Navazuje na dlouhodobou tradici zimních sportů na Ještědu
• Následuje trendy moderního lyžování (využití jedinečného potenciálu příměstského střediska)
• Výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti a komfortu klientů
• V souladu s ochranou životního prostředí a urbanistickými zásadami

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

• nedostatek pravidelného 
pohybu české populace (41 % 
Čechů nesportuje vůbec, 27 % 
nepravidelně) 

• ČR s jednou z nejvyšších měr 
obezity (19,3 % mužů, 18,2 % 
žen)

• od r. 2002 klesá pravidelná 
pohybová aktivita u dětí

• podpora aktivního trávení 
volného času na horách a v 
přírodě

BEZPEČNOST

• široká a přehledná sjezdovka 
Nová Skalka

• snížení rizika úrazu a 
bezpečné lyžování pro celou 
rodinu

• profesionálně navržené 
umělé osvětlení Nové Skalky 
za použití moderních 
technologií s minimálním 
dopadem na ŽP

SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ 
CHARAKTER

• podpora dětské výuky lyžování 
(příměstské kurzy MŠ/ ZŠ)

• podpora sportovních klubů a 
závodního lyžování

• vytváření nových pracovních 
pozic v regionu

• spolupráce s TUL (povinné praxe)

• TMR jako významný 
zaměstnavatel a obchodní 
partner v regionu

• významný přínos pro cestovní 
ruch (multiplikace v navazujících 
službách)

Zdroj:  
• Eurobarometr – Sport and physical aktivity, HSBC, WHO, ČSÚ https://ekonom.ihned.cz/c1-66331490-cesi-maji-malo-pohybu)
• HSBC (The Health Behaviour in School-aged Children) – pravidelný průzkum

https://ekonom.ihned.cz/c1-66331490-cesi-maji-malo-pohybu


CESTOVNÍ RUCH
• neodmyslitelná součást ekonomiky libereckého regionu
• dlouhodobě rostoucí intenzita a hustota cestovního ruchu v Libereckém kraji
• dlouhodobě rostoucí návštěvnost ubytovacích zařízení

• 6,74 přenocovaných turistů připadá na jednoho obyvatele Libereckého kraje (5. nejvyšší ukazatel mezi kraji v ČR)

• 942 přenocovaných turistů na 1 km2 v Libereckém kraji (mimo Prahu 2. nejvyšší ukazatel mezi kraji v ČR)

• 1,04 milionu hostů v Libereckém kraji v roce 2019
Zdroj:  ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/xl/cestovni-ruch-v-libereckem-kraji-ve-4-ctvrtleti-a-1-az-4-ctvrtleti-2019-predbezne-udaje)

https://www.czso.cz/csu/xl/cestovni-ruch-v-libereckem-kraji-ve-4-ctvrtleti-a-1-az-4-ctvrtleti-2019-predbezne-udaje


Zdroj:  2020 International Report on Snow & Mountain Tourism - Overview of the key industry figures for ski resorts

ČESKÁ REPUBLIKA – NÁROD LYŽAŘŮ
• více než 20 % české populace lyžuje nebo jezdí na snowboardu (6. příčka na světě)
• 2,2 milionu aktivních lyžařů/ snowboardistů
• 191 lyžařských areálů
• 1903 vznik Svazu lyžařů České republiky – nejstarší národní lyžařská asociace na světě



BEZPEČNĚJŠÍ LYŽOVÁNÍ
PRO CELOU RODINU
Společnost TMR Ještěd představuje projekt Nová Skalka

• NOVÁ SKALKA - dlouho očekávaná ŠIROKÁ a BEZPEČNÁ sjezdovka pro rodinné lyžování
• přes 1,5 km dlouhá, 45 m široká
• moderní večerní lyžování pod umělým osvětlením (od r. 2021/22)

• zvýšení bezpečnosti a komfortu klientů ve středisku

• nová a moderní ZASNĚŽOVACÍ TECHNIKA (SNOW FACTORY) - kvalitní sněhové podmínky po celou zimu

• dílčí rozšíření sjezdových tratí Slalomák a Liberecká

• Beranova cesta jako bezpečné a pohodlné propojení mezi Černým vrchem a Skalkou

• sjezdovka F10 jako ideální svah pro pořádání závodů a podporu sportovních klubů

• v souladu s respektem k přírodě a minimálním dopadem na životní prostředí
• zalesnění nevyužitých částí areálu
• moderní a energeticky efektivní technologie
• tůně pro obojživelníky

• podpora cestovního ruchu, prosperita pro celý region



• 1,5 km dlouhá

• 45 m široká
• nová páteřní sjezdovka
• přehledná a bezpečná
• vhodná i pro začínající lyžaře a rodiny s dětmi
• zasněžovací technologie SNOW FACTORY
• Maxiland pro výuku  lyžování
• 2021/22 nové večerní lyžování

NOVÁ SKALKA
Moderní a bezpečná éra lyžování na Ještědu
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SNOW FACTORY
• jedinečná a moderní technologie na výrobu technického sněhu
• využíváno ve více než 20 zemích po celém světě
• jistota kvalitních sněhových podmínek i v kritických částech po celou zimní sezónu
• možnost výuky v lyžařské škole již od listopadu (podpora lyžařské výchovy u dětí)



SLALOMÁK A LIBERECKÁ
• plnohodnotné lyžování na stávajících oblíbených sjezdovkách
• rozšíření rizikových míst

Vysílač a hotel Ještěd © Karel Hubáček – dědicové 1963. ™ Ještěd Official



Beranova cesta
- propojení částí areálu Černý vrch a dolní Skalky
- pohodlný odjezd pro méně zdatné lyžaře
- jednoduchý návrat zpět na centrální parkoviště
- bezpečný koridor pro pěší turisty



VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ
• zcela nový zážitek z večerního lyžování
• profesionálně navržené umělé osvětlení Nové Skalky
• za použití moderních technologií
• s minimálním dopadem na ŽP

STÁVAJÍCÍ
• sjezdovka F10
• pouze 350 m 
• starý kotvový vlek (1 160 os./h)
• nevhodné pro začátečníky
• zastaralé osvětlení
• nízká efektivita a světelný smog
• barva světla studená bílá – 6 500 K
• zatěžující životní prostředí 

NOVÉ
• sjezdovka Nová Skalka
• 1 554 m
• 4místná sedačková lanovka (2 400 os./h)
• bezpečné a komfortní lyžování pro celou rodinu
• moderní LED technologie a vysoká efektivita
• barva světla teplá bílá – 2 700 K a snížená intenzita
• individuální stmívatelnost 0-100 %
• šetrné k životnímu prostředí (biorytmus zvířat)

5x efektivnější

Vysílač a hotel Ještěd © Karel Hubáček – dědicové 1963. ™ Ještěd Official



Sjezdovka F10 pro závody a tréninky
• ideální svah pro tréninkovou a závodní činnost
• více prostoru a možností pro sportovní kluby a pořadatele závodů
• podpora profesionálního alpského lyžování a výchovy talentů



KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ
Myslíme na životní prostředí

- zalesnění stávajících nevyužitých ploch v areálu
- zmenšení požadovaného záboru PUPFL (Nová Skalka)
- zachování vzácného prameniště v dolní části Slalomáku
- lesnická opatření na podporu diverzity porostů
- nová stanoviště pro plazy a tůně pro obojživelníky
- vytváření nových lokálních biotopů
- zapojení Městských lesů Liberec

6,68 ha odlesníme

3 ha zachováme nebo vysadíme



KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ
Myslíme na životní prostředí



• 3.9.2020 na Zastupitelstvu města Liberec přednesena výzva k uzavření memoranda

• společný veřejný závazek na podporu ochrany životního prostředí

• navázání na loňský projekt „JEŠTĚDÉLE“

• ZAINTERESOVANÉ STRANY:
• TMR Ještěd
• Statutární město Liberec
• Ekologická sdružení

• ZÁKLADNÍ PILÍŘE:
1) TMR Ještěd osadí 20 ha nového lesa, to vše samozřejmě v součinnosti města Liberec a ekologických aktivit.  
2) TMR Ještěd navrhuje využít nájemné 1 000 000 Kč, které každoročně platí městu Liberec, na ekologická 
opatření navržená Radou pro klima.
3) TMR Ještěd věnuje každému lyžaři sezónkáři, který šetrně zachází s vodou a prokáže se meziročním poklesem 
spotřeby vody nebo systémem na zadržování vody v domácnosti, dárek v podobě 3 celodenních skipasů. 
4) TMR Ještěd se zavazuje pořádat každoročně akci Zelený Ještěd, kde se společně s občany uklízí svahy Ještědu 
od odpadků. 
5) TMR Ještěd podporuje aktivitu města Liberec a Městských lesů Liberec pod názvem Revitalizace lesů na 
Ještědu, který z dotačního programu umožní dosadit 90 ha.

MEMORANDUM „JEŠTĚDÉLE“
Trvale udržitelný rozvoj Skiareálu Ještěd



LESNATOST V ČESKÉ REPUBLICE
Liberecký kraj

Zdroj:  Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018 [online]. Praha, Ministerstvo zemědělství, 18. 10. 2019 [cit. 31. 10. 2019]. Dostupné z http://eagri.cz/public/web/file/634125/Zprava_o_stavu_lesa_2018_verze_vladni.pdf

• o 1733 ha se meziročně zvýšila plocha lesních pozemků v r. 2018 v ČR (na celkových 2,67 mil. ha) 

• 34,1 % dosahuje lesnatost v ČR (podíl lesních pozemků na celkové rozloze země)

• 1. místo zaujímá Liberecký kraj v ČR z pohledu lesnatosti

http://eagri.cz/public/web/file/634125/Zprava_o_stavu_lesa_2018_verze_vladni.pdf


DLOUHODOBÝ ÚHRN SRÁŽEK
Liberecký kraj

Zdroj:  ČHMÚ (http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky#)
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• celkový úhrn srážek kolem dlouhodobého srážkového normálu
• rok 2017 srážkově nejvydatnější od roku 2011

http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky


PODPORA VEŘEJNOSTI
Kompromis pro všechny zainteresované skupiny

Lucie Pešánová Hrstková – bývalá česká reprezentantka v alpském lyžování, stávající trenérka SK 
Ještěd, matka dvou malých dětí
• „Z pohledu bývalé závodnice světového poháru, nyní z pohledu trenérky, která na Ještědu trénuje, ale zejména z pohledu 

mámy dvou malých dětí, výstavbu nové sjezdovky velmi kvituji a podporuji. Své děti jsem bohužel musela učit lyžovat jinde, 
protože na Ještědu prostě vhodná a bezpečná sjezdovka pro rodiny s malými dětmi není.“

Lukáš Heřmanský – prezident Svazu lyžařů České republiky
• „V České republice máme přes dva miliony aktivních lyžařů, kteří rádi navštěvují naše domácí hory. Liberecko a ještědský 

region jsou dlouhodobě spjaty se zimními sporty a působí zde několik aktivních sportovních klubů. Výstavbu nové a 
bezpečné sjezdovky vnímáme jako přirozený krok k tomu, aby se na Ještědu mohla nadále pěstovat tradice českého 
lyžování, odpovídající moderním trendům 21. století. Zároveň se budeme snažit s vedením města a kraje hledat cesty, jak 
rozvíjet také tamní skokanský areál. Na Ještědu by mělo mít své pevné místo sjezdové lyžování i skok na lyžích."

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. – primátor Statutárního města Liberec
• „Respektuji názor ochránců přírody. Zároveň ale rozumím i podnikatelskému záměru, který na Ještědu firma TMR 

prosazuje. Ostatně, připomínek dostáváme celou řadu. Od lesníků, kteří mají svou vizi funkčního lesa. Nebo urbanistů, kteří 
prosazují architektonicky citlivé propojení této lokality s městem. V každém případě budeme vždy usilovat o to, aby 
jakákoliv aktivita tomuto místu nijak neubližovala.“



• VODA není spotřebována, jen změněna na jiné skupenství a ze
100 % se vrací do přírody

• TECHNICKÝ SNÍH je voda a vzduch, žádná chemie

• 1470 ha je plocha zasněžovaných sjezdovek v ČR = jedno větší 
zemědělské družstvo

• 3 miliony m3 vody ročně potřebují horská střediska pro 

zasněžování. To je 0,2 % z celkově odebraných vod. Objem vody 
pro jedny železárny za rok je 8x větší.

• Energetická náročnost klesá – spotřeba energie 
pro zasněžování v celé ČR za 1 rok = 10 zpátečních letů do Karibiku 
(pro 200 osob)

• 40 000 lidí zaměstnává horský turismus v ČR (téměř o 
polovinu více než ŠKODA Auto nebo ČEZ)

• 13 miliard Kč přinese horský turismus do veřejných rozpočtů

• ¾ miliardy Kč již největší skiareály investovaly do šetrných 
řešení a technologií



JEDINEČNÁ NABÍDKA 
SEZÓNNÍCH SKIPASŮ

POUZE V LETOŠNÍM PŘEDPRODEJI

CELOROČNÍ permanentka na lanovky (zima + léto)
EARLY BIRD – 3x v roce exkluzivní lyžování od 7.30 hod.

SERVIS LYŽÍ – 1x v roce za zvýhodněnou cenu
DAR ŽÁKŮM – za každou prodanou permanentku 

skipas pro liberecké žáky prvních tříd
ODMĚNA ZA ŠETŘENÍ VODOU – skipasy za šetrné 

zacházení s vodou





CELOROČNÍ JÍZDNÉ NA LANOVKY
UŽIJTE SI JEŠTĚD NAPLNO I V LETNÍ SEZÓNĚ
EXKLUZIVNĚ PRO MAJITELE PERMANENTEK
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RANNÍ MANŠESTR POUZE PRO VÁS
BUĎTE NA SJEZDOVCE DŘÍVE NEŽ OSTATNÍ
EXKLUZIVNĚ PRO MAJITELE PERMANENTEK



PROFESIONÁLNÍ PÉČE O VAŠE LYŽE
ZVÝHODNĚNÁ CENA
EXKLUZIVNĚ PRO MAJITELE PERMANENTEK



PODPOŘTE ZDRAVÝ POHYB U DĚTÍ
HLEDEJME SPOLEČNĚ MLADÉ TALENTY
SKIPAS PRO PRVŇÁČKY ZA KAŽDOU PERMANENTKU



ŠETŘETE VODOU V DOMÁCNOSTI & ZADRŽUJTE DEŠŤOVOU VODU
ZÍSKEJTE 3 SKIPASY PRO RODINU NEBO KAMARÁDY ZDARMA
EXKLUZIVNĚ PRO MAJITELE PERMANENTEK 



POZVÁNKA
Milí novináři, 

srdečně vás zveme na letošní ročník již tradiční akce 
ZELENÝ JEŠTĚD, která se letos uskuteční v pátek 25. září ve 
Skiareálu Ještěd. Pojďme společně uklidit ještědské sjezdovky od 
odpadků a dalších pohozených věcí, které sem nepatří. Odměnou 
pro všechny účastníky bude nejen příjemně strávené dopoledne v 
přírodě, ale také výjezd lanovkou, oběd a poukaz na jednodenní 
skipas.
Rádi bychom zapojili co nejširší veřejnost, a proto předem 
děkujeme za zveřejnění této akce v rámci vašich redakčních 
možností.
Věříme, že společnou silou můžeme naše středisko dále rozvíjet 
„JEŠTĚDÉLE“ pro další generace.

Děkujeme vřele za podporu.

S úctou,

Ing. Jakub Hanuš

Ředitel – Skiareál Ještěd




