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Tisková zpráva 
 

JEŠTĚD I VESEC HLÁSÍ PŘIPRAVENOST 
  

 
 
 
Skokanský areál Ještěd  
 
 
V uplynulém týdnu se podařilo technikům Skokanského areálu Ještěd připravit do provozu malý ještědský 
můstek K-90. Nájezdová stopa můstku byla poprvé tvořena novou technologií přípravy. Technici místo 
pracného žlabování a nahazování sněhu z depozita použili k vysněžení nájezdu zvlášť upravenou sněžnou tyč, 
která posouváním se po celé délce nájezdu vytvořila souvislou sněhovou vrstvu.   
Nájezd můstku pak byl zároveň uměle chlazen a v poslední fázi byla frézou vyříznuta nájezdová stopa pro 
skokany. Rolba následně upravila dopad a dojezd můstku, kde leží přibližně 40 centimetrů technického sněhu. 
Doposud bylo na můstky nastříkáno přibližně 1.500 metrů kubických sněhu. V dalším týdnu pak bude uveden do 
provozu také velký můstek.   
První tréninkovou dávku zde ve čtvrtek absolvovali mladí skokani a sdruženáři liberecké Dukly pod vedením 
trenéra Doležala. Trenér i závodníci byli s připraveností K- 90 na Ještědu velmi spokojeni. 
 
Vesecký areál se připravuje na Olympiádu dětí a mládeže 
 
Od úterý 12. ledna pracovalo ve Vesci šest sněžných děl, od čtvrtka je to pak osm koncových zařízení. 
Technici umělého zasněžování ze Ski areálu Ještěd se zde střídají ve směném provozu a tak pokud to 
klimatické podmínky dovolí, bude se zasněžovat nepřetržitě. Do areálu ve Vesci byla umístěna sněžná děla 
SUFAG Super Silent, která pracují v tichém režimu. Úkolem je připravit závodní trať pro nadcházející 
závody Olympiády dětí a mládeže, jejímž hostitelem je Liberecký kraj. Na ní bude připravena přibližně 
dvoukilometrová závodní dráha, včetně stadionu. V první fázi se připraví sněhová depozita a ta pak rolba 
rozhrne na trať v požadovaném profilu. Nejpozději 28. ledna by měla být trať připravena a následně vesecký 
areál ožije mladými závodníky – v termínu od 31. 1. do 5. 2. 2010 se zde totiž sejdou nejlepší dětští sportovci, 
aby pod patronací Českého olympijského výboru bojovaly o medaile na IV. Olympiádě dětí a mládeže. 
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