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Tisková zpráva 
Sportovci jsou nadšení z tréninkových možností, 

které jim přineslo květnové memorandum 

Memorandum o vzájemné spolupráci, které před nedávnem podepsali zástupci statutárního města 

Liberec (SML), společnosti Sportovní areál Ještěd (SAJ) a Svazu lyžařů ČR, už má první pozitivní 

dopady. Do sportovních areálů na Ještědu a ve Vesci se díky němu vrátily pravidelné tréninky 

českých reprezentantů v klasickém lyžování. A sportovci jsou z nových možností nadšení. 

„V obou areálech teď trénujeme mnohem víc než v minulosti. Je to pro nás pohodlnější a už nejsme 

nuceni jezdit tolik do ciziny, která pro nás dřív byla levnější než domácí prostředí,“ pochvaluje si kouč 

jedné z tréninkových skupin českých sdruženářů Marek Šablatura. 

Podle jeho svěřence Tomáše Slavíka, dlouholetého tahouna české severské kombinace, je trénink 

v Liberci ideální. „A to nejen proto, že jsme doma. Řekněme si na rovinu, že areály, jako je Vesec, kde se 

dá opravdu trénovat na kolečkových lyžích, jsou v Evropě maximálně tři. O můstcích na Ještědu nemůžu 

říct, že by byly mými oblíbenými, ale tréninkový areál je to taky skvělý. Kde a kdo má tohle k dispozici? 

Máme štěstí,“ poznamenal Tomáš Slavík. 

Memorandum spolupráci podepsali 21. května na liberecké radnici primátorka SML Martina 

Rosenbergová, předseda představenstva SAJ Petr Černý a prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Sobotka, a 

to za přítomnosti dalších lidí, kteří memorandum připravovali - ředitele SAJ Jana Svatoše, generálního 

sekretáře Svazu lyžařů ČR Jakuba Čeřovského či sportovního ředitele Odborného sportovního úseku 

skoku na lyžích Rostislava Jozífka. Uzavřená smlouva vytyčuje spolupráci právě v oblasti tréninkové 

přípravy reprezentantů a sportovních oddílů sdružených ve Svazu lyžařů ČR, který se v rámci 

spolupráce zavázal finančně podpořit přípravu areálů na zimní i letní období formou paušální platby 

200 tisíc Kč bez DPH. Dalším významným dopadem memoranda pak bude návrat vrcholných závodů. 

Tím prvním bude Světový pohár ve skocích na lyžích, který se na Ještědu uskuteční v únoru příštího 

roku, a to po dlouhých sedmi letech. Navíc půjde jak o sdruženářský, tak o skokanský podnik. 

Podle primátorky Martiny Rosenbergové je dobře, že oba sportovní areály najdou díky spolupráci se 

Svazem lyžařů ČR větší využití. „Zejména závody v rámci světových pohárů přitáhnou do Liberce 

početnou skupinu diváků, kteří zde budou utrácet svoje peníze, což je pro město další plus. 

Memorandum tak mimo jiné napomůže rozvoji cestovního ruchu,“ konstatovala primátorka. 

Nedočkavci navíc nemusejí čekat až na zimu, protože sdruženáři budou pod Ještědem závodit už 

mnohem dřív. Třetí červencový víkend bude sever Čech hostit mistrovství republiky se skokem na 

malém můstku, v polovině srpna se na Ještědu a ve Vesci uskuteční krajský závod důležitý zejména 

kvůli nominaci na letní Grand Prix a v září pak pod Ještědem proběhne mezinárodní mistrovství 

republiky se skokem na velkém můstku, spojené s letním republikovým šampionátem běžců na lyžích. 
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