
V Liberci 21. května 2014 

 

Tisková zpráva 
Liberecké lyžařské areály se stanou 

častěji dějišti světových pohárů  
 

Memorandum, které by mělo zajistit větší využití libereckých lyžařských sportovních areálů pro 

pořádání vrcholných soutěží, podepsalo ve středu 21. května statutární město Liberec, akciová 

společnost Sportovní areál Ještěd a Svaz lyžařů České republiky. 

Nejen rozvoj sportovních areálů na Ještědu a ve Vesci a jejich větší využití pro vrcholový sport by 

mělo přinést memorandum, uzavřené městem Liberec, společností SAJ a Svazem lyžařů ČR. Od 

dohody si slibují zástupci města a SAJe, že vyšší počet světových pohárů přinese také větší propagaci 

města Liberce, a s ní i příliv turistů. 

Memorandum o vzájemné spolupráci, které po projednání schválila na své 10. schůzi v úterý 20. 

května Rada města Liberce, podepsali zástupci všech tří stran na liberecké radnici následující den. 

Smlouva vytyčuje spolupráci v oblasti tréninkové přípravy reprezentantů a sportovních oddílů 

sdružených ve svazu lyžařů na sportovištích, vybudovaných v rámci pořádání MS 2009 v klasických 

disciplínách, a dále návrat vrcholných závodů světových pohárů na závodiště. Prvním hmatatelným 

výsledkem bude Světový pohár ve skocích na lyžích, který se uskuteční na Ještědu po sedmi letech 

v únoru příštího roku. 

„Je dobře, že oba naše sportovní areály najdou díky spolupráci se svazem lyžařů větší využití. Světové 

poháry jistě přitáhnou do Liberce početnou skupinu diváků, kteří zde budou utrácet svoje peníze, a to 

je další plus pro město Liberec. Memorandum tak napomůže i rozvoji cestovního ruchu,“ řekla 

primátorka Liberce Martina Rosenbergová. 

 Jak doplnil ředitel společnosti SAJ Jan Svatoš, memorandum navazuje na spolupráci se svazem 

lyžařů, započatou už v minulosti. „Svaz lyžařů je vrcholným lyžařským orgánem v republice, pomůže 

nám přitáhnout do areálů zahraniční týmy, a tak učinit Ještěd i Vesec ještě atraktivnější, než tomu je 

dosud,“ zdůraznil. Svaz lyžařů ČR se současně v memorandu zavazuje, že bude přispívat paušálem dvě 

stě tisíc korun bez DPH na přípravu areálů pro zimní i letní sezónu. Za to bude moci více využívat 

obou sportovišť ke svým tréninkům.  
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