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Tisková zpráva 
Budoucnost Ještědu lidi zajímá 

 

Diskusní panel pro veřejnost nad tématem budoucnosti skiareálu Ještěd uspořádal primátor města 

Liberce Tibor Batthyány. Záměrem setkání  bylo seznámit sportovní  i laickou veřejnost s možnostmi, 

jak dnes rozhodnout o budoucnosti kopce s obrovským rekreačním potenciálem. 

 „Jsou čtyři varianty, jak dál naložit s Ještědem. Ta první je nechat to, jak to je, s tím, že město bude 

ročně pokrývat milionové ztráty, druhá, že vytáhneme stovky milionů a zainvestujeme do areálu, jenže 

ty peníze město nemá. Třetí, že najdeme silného investora a ta čtvrtá, že areál utlumíme,“ vyjmenovává 

primátor Tibor Batthyány. 

Zásadního zájemce, investora, primátor Batthyány  má. Je jím společnost Tatry Moutain Resorts (TMR). 

Majitel TMR  Igor Rattaj odpovídal na otázky, které veřejnost zajímaly. Jeho společnost by ještědský 

skiareál chtěla do pronájmu na dobu 25 let. Zainvestovala by do „libereckého kopce“ peníze, které 

město nemá. Liberec by se tak mohl pyšnit špičkovým lyžařským areálem, na který návštěvníci dojedou 

i městskou hromadnou dopravou. 

„Kopec má šanci jen pokud tam přijde někdo, kdo zainvestuje. Akorát je potřeba dohodnout i podmínky 

pro sportovní kluby, pro skokany,“ vyslovil v diskusi generální sekretář svazu lyžařů Jakub Čeřovský. 

Situaci, kterou už město zažilo s odchodem Snowhillu, po kterém převzalo úvěr a splácí jej dodnes, by 

už liberečtí neradi zažili. „Chápu, že po Snowhillu jsou už zastupitelé i veřejnost opatrní. V současné 

době je vstup investora přínosem už jen tím, že radnici odpadne dotování ztrát areálu. V loňské sezóně 

to bylo třináct milionů korun, v té předchozí dokonce 29 milionů. A to jsou peníze, které můžeme použít 

třeba na opravu školek nebo na silnice,“ uvádí primátor Tibor Batthyány. 

Lyžaři i sportovní veřejnost zájem vítají. Pokud by šlo jen o ně, mohl by si Igor Rattaj areál pronajmout 

hned. Všichni, kteří dorazili na středeční  diskusní panel, nového investora vítají. „Na Ještědu jsem 

vyrostl, teď působím jako lyžařský trenér a instruktor a vím, že areál není bez silného investora možné 

dlouhodobě udržet,“ řekl  trenér Jan Lesák. Podobné názory zněly jednotně celým  sálem, kde byla více 

jak stovka lidí.  

Podle slov Igora Rataje by nejprve TMR vybudovala novou černou sjezdovku Skalka. Dostatečně širokou 

a rovnou. „Kromě Skalky bychom rádi výrazně zlepšili také gastronomii a služby pro lyžaře. Celkem 

počítáme, že ze začátku, zainvestujeme tak 250 milionů korun,“ uvádí Rattaj. 

Další investice, se kterými TMR počítá, jsou závislé na novém územním plánu. Pokud se podaří změny 

územního plánu realizovat, pak čeká Ještěd další finanční zvelebení v podobě půl miliardy korun. 

Při projevu člena Rady města Liberce a zároveň člena valné hromady SAJ Josefa Šedlbauera, který se 

jako jediný vyjádřil odmítavě k záměru vstupu soukromého investora na Ještěd, se zvedla bouřlivá 

reakce přítomných občanů. Veřejnost dala jasně najevo, že přístup některých politiků je zaráží a 



apelovali na rychlé jednání bez politikaření.  Zároveň ocenili cestu primátora, který navrhuje konkrétní 

řešení.  

Předsedkyně představenstva Sportovního areálu Ještěd, a.s., Zuzana Kocumová souhlasí s tím, že by 

město mělo hledat strategického partnera pro provozování areálu. Cítí, že finanční ztráta je neúnosná, 

nicméně míní, aby město dalo šanci i dalším investorům. „Bavila jsem se nezávazně s jedním známým, 

který by možná věděl o potenciálním zájemci, který by se do vyhlášeného výběrového řízení přihlásil. 

Kdo zájemce je říkat nebudu, protože mi to nepřísluší,“ uvedla Kocumová. 

O tom, zda investor na Ještěd vstoupí, budou rozhodovat zastupitelé města na svém březnovém 

zasedání. „Na zastupitelích bude, jakou cestu zvolí. Za mě osobně je TMR poslední šancí, jak náš úžasný 

kopec zachránit. Moje vize je jasná, pokud zastupitelstvo schválí záměr vstupu strategického partnera, 

ihned začne pracovní skupina, která je složená ze zástupců všech zastupitelských klubů, vyjednávat 

s potenciálními zájemci. Doufejme, že se ozvou další zájemci. Nicméně za rok a půl, kdy pracuji na 

řešení, se mne, ani jinému zástupci města, další zájemce kromě TMR nepřihlásil,“ říká primátor Tibor 

Batthyány. 

 

 


