Ještěd

Historie staveb
První stavbou na Ještědském hřbetu byl kamenný kříž, který byl vztyčen
roku 1737 a který vydržel navzdory větrům i bouřím až do roku 1812.
Po jeho vzoru byly pak na vrcholu Ještědu stavěny další kříže.
Kolem poloviny 19. století se začala rychle rozvíjet turistika a na Ještěd mířilo stále více výletníků. První občerstvovací stanici zřídili na vrcholu v roce
1844 manželé Haslerovi. Roku 1850 postavili chatu, kde se kromě občerstvení dalo i přespat, a o 18 let později ji přestavěli na částečně kamennou
chatu, které se říkalo Rohanova. Zvýšený zájem výletníků podnítil také stavbu první rozhledny, která byla vybudována v roce 1876. Tato 5 metrů vysoká
dřevěná vyhlídková věž stála na vrcholu Ještědu až do roku 1889, kdy ji
nahradila nová 8 metrů vysoká rozhledna s osmibokou konstrukcí a plošinou pro 20 osob, která vydržela do roku 1902.
Základní kámen ke stavbě prvního horského hotelu na Ještědu byl položen
27. června 1906. Objekt, který byl vyprojektován a realizován libereckým
stavitelem Ernstem Schäferem, byl slavnostně otevřen 13. ledna 1907. Mohutná kamenná budova s vyhlídkovou věží nabízela hostům kromě společenské místnosti s rozsáhlou verandou i 23 pokojů a noclehárnu pro 50 lidí.
Tuto jedinečnou stavbu zničil 31. ledna 1963 požár, který vznikl při rozmrazování potrubí.
O rok později vyhořela i Rohanova chata, a tak začala novodobá historie
staveb na Ještědu.

Horský hotel Ještěd
(Sbírky Severočeského muzea)

Stavba 20. století
České republiky
Horský hotel a vysílač Ještěd je jednou z nejunikátnějších architektonických
památek České republiky. Základní kámen stavby, která je kombinací horského hotelu, restaurace a televizního vysílače, byl položen 30. července
1966. Neobvyklá konstrukce a horské povětrnostní podmínky si vyžádaly
neobvyklé stavební postupy. Autoři museli vyřešit mnoho problémů nejen
statické a dynamické stránky konstrukce budovy, ale i její technologie. Některé materiály a konstrukční prvky byly v praxi použity úplně poprvé. Unikátní bylo například použití plastu a vyvinutí laminátového pláště budovy
nebo užití kyvadla redukujícího výkyvy věže.
Karel Hubáček – hlavní architekt / Otakar Binar – interiéry / Zdeněk
Zachař a Zdeněk Patrman – statika / Josef Partman a Václav Bůžek
– stavební konstrukce /Slávek Zrůst – elektro / Otta Valouch – vzduchotechnika / Pozemní stavby Liberec – generální dodavatel
Na první pohled upoutá unikátní tvar stavby, který dokonale prodlužuje
vrchol hory a nenarušuje tak krajinu. Od paty až po špici antény měří stavba 91 m a má celkem 10 pater. Ve dvou nejnižších podlažích je umístěna
strojovna, technické vybavení a provozní místnost. Nad nimi je vyhlídková
terasa, bufet, restaurace s kavárnou a ve čtvrtém a pátém podlaží hotel.
Čtyři podlaží v horní části slouží pro spojovací techniku a na vrcholu stavby
je 17 metrů vysoká anténa.
Stavba byla slavnostně otevřena 21. září 1973. Architektonický návrh
doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c. byl, jako jediný v dějinách naší země,
oceněn v roce 1969 prestižní Perretovou cenou Mezinárodní unie architektů. V roce 2000 byla stavba vyhlášena Stavbou 20. století České republiky
a v roce 2006 prohlášena národní kulturní památkou.

Ještěd vnitřní konstrukce
(Archiv I.Hubáčková)

Ještěd vnitřní konstrukce
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vysílač Ještěd
První vysílací signál se z Ještědu začal šířit 1. července 1958. Vysílač patřil
radioklubu libereckého Svazarmu. O rok později převzala vysílač Správa dálkových kabelů a zahájila pravidelné vysílání. Po třech letech byl amatérský
vysílač nahrazen zařízením vyrobeným v Sovětském svazu. Vysílání rozhlasu
v pásmu VKV začalo 1. května 1971 a 3. května 1971 bylo spuštěno televizní
vysílání 1. programu Československé televize. Dne 21. září 1973 se připojilo
vysílání 2. programu Československé televize. Spolu s federalizací Československa vznikly nové programy. První program ČST se přejmenoval na F1
a druhý program ČST na ČTV. Od 1. ledna 1993, po rozpadu Československa,
začaly vysílat ČT1 a ČT2 a přidaly se další veřejnoprávní a komerční televizní
stanice i rozhlasové vysílání Českého rozhlasu a některých soukromých provozovatelů. V roce 2009 byly za pomoci vrtulníku vyměněny anténní systémy, které umožňovaly digitální vysílání. Analogové vysílání bylo na Ještědu
postupně vypnuto v letech 2009 až 2011. Dnes vysílá z Ještědu Multiplex 1,
2 a 3. Vysílač má horizontální polarizaci s výkonem 50 kW pro Multiplex 1
a 2 a výkonem 20 kw pro Multiplex 3.
Kromě televizního a rozhlasového vysílání je Ještěd důležitým uzlem pro
radioreléové a optické spoje a poskytuje službu bezdrátového připojení WS
WiMAX. Slouží i jako základna pro mobilní operátory.
Ještědský vysílač využilo během invaze vojsk Varšavské smlouvy ve dnech
25.–27. srpna 1968 provizorní rozhlasové Svobodné studio Sever, promluvili
odtud i herec Jan Tříska a pozdější prezident Václav Havel. Dnes ho na místě,
kde kdysi stálo, připomíná pamětní cedule.
Od roku 2000 jsou vlastníkem vysílače Ještěd České Radiokomunikace a.s.
Podrobné informace jsou dostupné na:

Prostory Českých radiokomunikací
(foto Miroslav Chmela)

www.radiokomunikace.cz

Hotel
Hotel Ještěd byl otevřen 9. července 1973. Jeho originální interiér byl navržen architektem Otakarem Binarem. Nápojový a jídelní soubor, textilie a doplňky byly zhotoveny podle návrhů Karla Wünsche. Interiér zdobí skleněné
plastiky Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové či tapiserie od Vladimíra Křečana, vstupní dveře a stěny recepce hotelu pokrývají tepané plechy
od Miloše Košky. Na Ještědu dodnes zůstala všechna původní umělecká díla
ceněných autorů a díky sponzorům a práci spolku Ještěd 73 se do interiéru
postupně vrací repliky původního nábytku.

Restaurace
Hotelová restaurace, zařazená do prestižního průvodce Maurerův výběr
Grand Restaurant, nabízí přes den hlavně česká jídla. Večer nebo při zvláštních akcích, oslavách či svatebních hostinách je menu doplněno o speciality.
Na Ještědu si můžete dát i snídani „nad oblaky“, aniž byste zde museli být
ubytovaní. Na samotnou restauraci navazuje kavárna, salónek a bar, všechny
části jsou vzájemně propojené do kruhu a každý stůl tak nabízí jiný výhled.

Hotel
Hotel má kapacitu 19 pokojů a noc strávená na Ještědu má své kouzlo za
každého počasí. Návštěvníci často přirovnávají pobyt v hotelu i k atmosféře kosmické lodi. Kategorie pokojů jsou ve třídě Comfort nebo v turistické
třídě Economy.
Podrobné informace o hotelu a restauraci Ještěd jsou dostupné na:
www.jested.cz nebo na stránkách spolku, který usiluje o návrat k původnímu vybavení www.jested73.cz

Zrekonstruovaný salonek
(foto Filip Šlapal)

Hotelový pokoj
(foto Milan Drahoňovský)

Sportovní
areál Ještěd
Ještěd nabízí sportovní vyžití ve všech ročních obdobích. Areál má
velmi dobrou dopravní dostupnost autem i MHD, ze středu města
se k němu dá pohodlně dojet tramvají (č. 3 – Horní Hanychov). Pro
návštěvníky střediska je připraveno parkoviště s kapacitou 600 míst.

Léto
Na vrchol Ještědu (1012 m) vedou značené turistické trasy. Při sestupu
lze dojít přes Černý vrch, Skalku a Pláně k rozhledně Rašovka nebo
k přírodní památce Panský lom. V okolí Rozstání se návštěvníci mohou
na několika zastaveních naučné stezky seznámit s historií Podještědí
a životem slavné české spisovatelky Karoliny Světlé. Výlety po Ještědském hřebenu je možné podnikat i na kole nebo koloběžce, které nabízejí zdejší půjčovny (oboje lze přepravit nahoru kabinovou lanovkou
nebo sedačkou Skalka). Po značených trasách, které vedou převážně
po lesních a štěrkových cestách, se dá dojet například do Kryštofova
Údolí nebo k pramenu Ploučnice v Janově Dole. Vyznavači adrenalinových sportů mohou vyzkoušet Bike park.

Zima
Moderní lyžařské středisko ve výšce 540–1012 m n. m., disponuje
dvěma čtyřsedačkovými lanovkami, jednou dvousedačkovou, šesti
lyžařskými vleky a kabinovou lanovkou. Kromě 10,5 km sjezdových
tratí je možné využít i snowpark, který je vhodný pro začátečníky
i zkušené jezdce. Technickým sněhem může být zasněžováno až
85 % z celkové délky sjezdových tratí. V areálu je několik půjčoven
lyžařského vybavení a snowboardů, lyžařská a snowboardová škola
pro děti i dospělé a testovací centrum.
Více informací na www.skijested.cz

Foto Milan Drahoňovský

Kabinová
lanová dráha
Dolní stanice: Horní Hanychov 595 m n.m.
Horní stanice: Ještěd 995 m n.m.
Délka trati: 1 188 m
Výškový rozdíl: 400 m
Čas jízdy: 4 minuty
Kapacita: 1 050 osob za hodinu (oběma směry)
Kabinová lanová dráha na Ještěd byla uvedena do provozu 27. června 1933. Postavila ji chrudimská ﬁ rma František Wiesner (později
Transporta) jako historicky druhou visutou lanovku v Čechách. Nosná lana původně podpíraly dva nýtované sloupy o výšce 20 a 26 m.
V letech 1971–75 proběhla celková přestavba lanovky, během níž
byla šikmá trať prodloužena na stávajících 1188 metrů s převýšením
402 metrů a dva sloupy byly nahrazeny jedinou podpěrou o výšce
30 m. Zároveň byla zdvojnásobena rychlost i výkon hlavního pohonu. V roce 2011 byla vyměněna nosná lana. Na trati jezdí dvě pevně
uchycené kabiny o kapacitě 35 osob a lanovka jezdí rychlostí 0,5 až
10 m/s. Sklon trati je 36 %, v místě největšího sklonu dosahuje 56 %.
Lanovou dráhu vlastní a provozují České dráhy a.s.
Kabinová lanová dráha na Ještěd je v provozu denně po celý rok, jezdí
v pravidelných intervalech podle jízdního řádu ČD (www. cd.cz). Lanovkou je možné přepravit i jízdní kola, kočárky a zvířata. Zvýhodněné
jízdné mají cestující s jízdenkou Euro-Nisa-Ticket.
Podrobné informace o lanové dráze jsou dostupné na:
www.cd.cz nebo na tel: 485 104 287
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