Jeszted

Historia obiektów na
górze Jeszted
Pierwszym obiektem na Grzbiecie Jesztedzkim był kamienny krzyż, który
wzniesiono w 1737 roku. Pomimo porywistych wiatrów i burz przetrwał on w tym
miejscu aż do 1812 roku. Na jego wzór w późniejszym okresie na szczycie
Jesztedu budowano kolejne krzyże.
Około połowy XIX wieku zaczął się szybko rozwijać ruch turystyczny i na Jeszted
wędrowały coraz to liczniejsze rzesze turystów. Pierwszy punkt z gastronomią na
szczycie otworzyli w 1844 roku państwo Haslerowie. W 1850 roku zbudowali
schronisko, w którym oprócz gastronomii funkcjonowały także pokoje gościnne.
Osiemnaście lat później zostało ono przebudowane na częściowo kamienny
obiekt, który nazywano Schroniskiem Rohana. Rosnące zainteresowanie turystów
zainicjowało także budowę pierwszej wieży widokowej, którą wzniesiono w 1876
roku. Była to drewniana wieża o wysokości pięciu metrów, która stała na szczycie
do 1889 roku, gdy zastąpiła ją nowa wieża widokowa o wysokości ośmiu metrów
o ośmiobocznej konstrukcji i z platformą widokową dla 20 osób. Przetrwała ona
do 1902 roku.
Kamień węgielny pod budowę pierwszego górskiego hotelu na górze Jeszted
położono 27 czerwca 1906 roku. Obiekt zaprojektował i zrealizował liberecki
architekt Ernst Schäfer. Uroczyste otwarcie miało miejsce 13 stycznia 1907 roku.
Potężna kamienna budowla z wieżą widokową oferowała gościom salę
świetlicową z dużą werandą i 23 pokoje oraz noclegownię dla 50 osób. Ten
wyjątkowy obiekt został zniszczony 31 stycznia 1963 roku przez pożar, który
wybuchł podczas rozmrażania rur.
Rok później spaliło się także Schronisko Rohana. W tym momencie rozpoczęła
się współczesna historia obiektów na Jesztedzie.

Hotel górski Jeszted
(Zbiory Muzeum Północnych Czech)

Budowla XX wieku
Republiki Czeskiej
Górski hotel i nadajnik Jeszted jest jednym z najbardziej unikatowych zabytków
Republiki Czeskiej. Kamień węgielny pod budowlę, będącą połączeniem
górskiego hotelu, restauracji i nadajnika telewizyjnego, położono 30 lipca 1966
roku. Niezwykła konstrukcja i górski klimat wymagały niestandardowych
rozwiązań budowlanych. Autorzy musieli uporać się z wieloma problemami
dotyczącymi nie tylko statycznej i dynamicznej strony konstrukcji budynku, ale
także technologii, produkcji i testowania elementów konstrukcyjnych, niektórych
z nich bowiem w praktyce użyto po raz pierwszy.
Karel Hubáček – główny architekt / Otakar Binar – wnętrza / Zdeněk Patrman i
Zdeněk Zachař – statyka / Josef Partman i Václav Bůžek – konstrukcje
budowlane / Slávek Zrůst – instalacje elektryczne / Otta Valouch – układy
wentylacyjne / Pozemní stavby Liberec – generalny wykonawca
Na pierwszy rzut oka uwagę przykuwa niezwykły kształt budowli, nazywany
fachowo rotacyjną hiberboloidą, który jest doskonałym przedłużeniem szczytu
góry, dzięki czemu wkomponowuje się w otaczający krajobraz. Od fundamentu po
szpic anteny budowla ma 91 m wysokości i łącznie 10 kondygnacji. Na dwóch
najniższych poziomach znajduje się maszynownia, wyposażenie techniczne i
pomieszczenie gospodarcze. Nad nimi usytuowano taras widokowy, bufet,
restaurację z kawiarnią, a na czwartym i piątym piętrze mieści się hotel. Cztery
kondygnacje w górnej części przeznaczone są na sprzęt łącznościowy, a na
szczycie budowli jest antena o wysokości 17 metrów.
Uroczystego otwarcia budynku dokonano 21 września 1973 roku. Projekt
architektoniczny doc. ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c., jako jedyny w historii
naszego państwa otrzymał w 1969 roku prestiżową Nagrodę Perreta
Międzynarodowej Unii Architektów. W 2000 roku obiekt ogłoszono Budowlą XX
wieku Republiki Czeskiej a w 2006 roku ustanowiono go narodowym zabytkiem
kultury.

Jeszted – struktura wewnętrzna
(Archiwum I. Hubáčková)
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Nadajnik
Jeszted
Pierwszy sygnał nadawczy z Jesztedu zaczął się rozprzestrzeniać 1 lipca 1958
roku. Nadajnik należał do radioklubu libereckiej organizacji Svazarm. Rok później
nadajnik przejął Zarząd Linii Dalekobieżnych, rozpoczynając regularne
nadawanie. Po trzech latach amatorski nadajnik zastąpiono urządzeniem
wyprodukowanym w Związku Radzieckim. Radio na falach UKF zaczęło nadawać
1 maja 1971, a 3 maja 1971 roku uruchomiono także nadawanie 1. programu
Telewizji Czechosłowackiej. 21 września 1973 roku dołączył 2. program Telewizji
Czechosłowackiej. Po 1989 roku programy te zmieniły się na ČT1 i ČT2, dołączyły
publiczne i komercyjne stacje telewizyjne oraz stacja radiowa Czeskie Radio i
kilku prywatnych nadawców. W 2009 roku przy pomocy śmigłowca zainstalowano systemy antenowe, które umożliwiły nadawanie cyfrowe. Nadawanie
anologowe wyłączano na Jesztedzie stopniowo w latach 2009 i 2011. Dziś z
Jesztedu nadaje Multipleks 1, 2 i 3. Nadajnik ma poziomą polaryzację o mocy 50
kW dla Multipleksów 1 i 2 oraz 20 kW dla Multipleksu 3.
Oprócz tego Jeszted jest ważnym węzłem dla łączności radioliniowej i optycznej,
świadczy usługę łącza bezprzewodowego WS WiMAX. Jest też bazą operatorów
telefonii komórkowej.
Jesztedzki nadajnik był wykorzystany podczas inwazji wojsk Układu Warszawskiego przez prowizoryczną stację radiową Wolne Studio Północ, a w dniach 25-27
sierpnia 1968 roku przemawiali stąd aktor Jan Tříska i później prezydent Václav
Havel. W miejscu, w którym kiedyś się znajdowało, mieści się tablica
pamiątkowa.
Od 2000 roku nadajnik jest własnością spółki České Radiokomunikace a.s.
Szczegółowe informacje można znaleźć na: www.radiokomunikace.cz

České Radiokomunikace – wnętrze
(foto Miroslav Chmela)

Hotel i restauracja
Jeszted
Hotel Jeszted został otwarty 9 lipca 1973 roku. Jego oryginalne wnętrza,
specjalnie dla tego obiektu, zaprojektował architekt Otakar Binar. Zestawy do
napojów i posiłków, tkaniny oraz dodatki wykonano według projektów Karla
Wünschego. Wnętrza zdobią szklane rzeźby Stanislava Libenskiego i Jaroslavy
Brychtovej oraz tapiserie Vladimíra Křečana. Okładziny drzwi wejściowych i ścian
recepcji hotelowej są wykonane z repusowanej blachy wg projektu Miloša Koški.
W obiekcie do dnia dzisiejszego pozostały wszystkie pierwotne dzieła sztuki
wybitnych autorów, a dzięki sponsorom i działalności towarzystwa Ještěd 73 do
wnętrz stopniowo powracają także dawne meble.

Restauracja
Restauracja hotelowa ma w swojej ofercie dania czeskie i dania kuchni
międzynarodowej oraz różne gatunki win. Oprócz restauracji czynna jest tu także
kawiarnia, oddzielna salka i bar. Wszystkie pomieszczenia są z sobą połączone,
tworząc okrąg i oferując widoki na wszystkie strony świata. Miejsce to nadaje się
do organizacji imprez okolicznościowych, uroczystości fi rmowych lub wesel i
biesiad.

Hotel
W hotelu jest 19 pokoi, z których roztaczają się niepowtarzalne widoki. Góra
Jeszted ma swój urok przy każdej pogodzie. Goście często porównują pobyt w
hotelu nawet do atmosfery statku kosmicznego. Pokoje mają kategorię comfort
lub klasę turystyczną economy.
Szczegółowe informacje na temat Hotelu i restauracji Jeszted można znaleźć na:
www.jested.cz lub na stronach towarzystwa podejmującego starania o przywrócenie pierwotnych mebli www.jested73.cz

Odnowiony salon
(foto Filip Šlapal)

Pokój w hotelu
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Ośrodek
sportu Jeszted
Jeszted przez cały rok oferuje różne możliwości uprawiania sportu.
Do ośrodka jest dobry dojazd samochodem oraz komunikacją
miejską. Z miasta Liberec prowadzi tu linia tramwajowa (nr 3 – Horní
Hanychov). Dla gości ośrodka dostępny jest parking na 600 miejsc.

Lato
Latem na szczyt Jesztedu (1 012 m n.p.m.) można udać się po
oznakowanych szlakach turystycznych. Schodząc przez Černý vrch,
Skalkę i Pláně dojdzie się do wieży widokowej Rašovka lub pomnika
przyrody Panský lom. W okolicy wsi Roztání jest kilka przystanków
ścieżki edukacyjnej informującej o historii regionu Podještědí i życiu
słynnej czeskiej powieściopisarki Karoliny Světlej. Grzbiet Jesztedzki
można przemierzać także na rowerze lub hulajnodze, które są do
wypożyczenia w miejscowych wypożyczalniach. I rower, i hulajnogi
można wywieźć koleją gondolową lub wyciągiem krzesełkowym
Skalka na górę. Na rowerze zjazdowym można zjechać także po
zagospodarowanych nartostradach lub skorzystać z oferty Bike
Parku.

Zima
Nowoczesny ośrodek sportów zimowych, leżący na wysokości 540–
1 012 m n.p.m., dysponuje dwoma czteroosobowymi kanapami, jedną
kanapą dwuosobową, sześcioma wyciągami narciarskimi i koleją
gondolową. Oprócz 10,5 km tras zjazdowych jest tu snowpark na
europejskim poziomie, który można polecić zarówno początkującym,
jak i doświadczonym narciarzom. Sztucznie dośnieżanych jest aż
85% długości wszystkich tras zjazdowych. Na terenie ośrodka
funkcjonuje kilka wypożyczalni sprzętu narciarskiego i snowboardowego, szkoła narciarska i snowboardowa dla dzieci i dorosłych oraz
centrum testowe.
Więcej informacji można znaleźć na: www.skijested.cz
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Kolej gondolowa
Dolna stacja:
Górna stacja:
Długość kolei linowej:
Różnica wysokości:
Czas przejazdu:
Przepustowość:

Horní Hanychov 595 m n.p.m.
Jeszted 995 m n.p.m.
1,188 m
400 m
4 minuty
1 050 osób na godzinę (w obu kierunkach)

Kolej gondolowa na Jeszted została uruchomiona 27 czerwca 1933
roku. Zbudowała ją fi rma František Wiesner (później Transporta) z
miasta Chrudim. Była to druga w historii kolej wisząca w Czechach.
Początkowo nośne liny opierały się na dwóch nitowanych słupach o
wysokości 20 i 26 m. W latach 1971–1975 przeprowadzono
całkowitą przebudowę kolei, w czasie której nachylona linia została
wydłużona na obecną wysokość 1 188 metrów n.p.m., osiągając
różnicę poziomów 400 m. Dwa słupy zastąpiono jedną tylko podporą
o wysokości 30 m. Ponadto dwukrotnie zwiększyła się prędkość i
moc głównej jednostki napędowej. W 2011 roku wymieniono liny
nośne. Na linii kursują dwie mocno przymocowane gondole (kabiny)
mieszczące po 35 osób. Kolej kursuje z prędkością 0,5 do 10 m/s.
Nachylenie kolei wynosi 36%, a w miejscu największego nachylenia
ma 56%. Kolej jest własnością Kolei Czeskich, które ją także
eksploatują.
Kolej linowa na Jeszted czynna jest codziennie przez cały rok.
Kursuje regularnie o określonych godzinach zgodnie z rozkładem
jazdy Kolei Czeskich (www.cd.cz). Kolej przewozi także rowery, wózki
dziecięce i zwierzęta. Bezpłatnie mogą z niej korzystać podróżni,
którzy okażą bilet Euro-Nysa (Euro-Nisa-Ticket).
Szczegółowe informacje na temat kolei linowej można znaleźć na
stronach www.cd.cz lub otrzymać pod nr. tel. +420 485 104 287.
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