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Sníh není, přesto Brod buduje nejmodernější skiareál v kraji 

Žďárský deník - 19.2.2016 

rubrika: Zpravodajství - strana: 10 - autor: FILIP BROŽ 

 

 

 

 

Kampaň agentury CzechTourism přispěla k nárůstu trávení volného 

času v tuzemsku 

parlamentnilisty.cz - 20.2.2016 

rubrika: Tiskové zprávy - strana: 00 - autor: Tisková zpráva 

Stěžejní aktivitou projektu Česko – naše destinace, jehož cílem bylo zvýšení podílu 

trávení volného času v tuzemsku a vyzvednutí rostoucí kvality nabídky služeb, byla 

rozsáhlá komunikační kampaň realizovaná v poslední třetině roku 2015. Zasáhla 

prakticky celou populaci a pozitivně ovlivnila vnímání 

České republiky jako zajímavé turistické destinace.  

Foto: CzechTourism, Popisek: Logo Czech Tourism  

„Je důležité, aby i naši lidé, čeští občané, vnímali svou 

zemi jako zajímavou z hlediska turismu. V této konkrétní 

kampani jsme se zaměřili na prezentaci hor a podhorských oblastí, nicméně i ostatní 

regionální destinace mají rozhodně co nabídnout,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla 

Šlechtová. 
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Kampaň realizovaná v rámci projektu Česko – naše destinace probíhala od září do prosince 

2015 ve dvou fázích. V té první představila možnosti trávení volného času v tuzemsku v létě, 

druhá fáze byla zaměřena na zimní období. 

Komunikace probíhala v televizi, tisku, prostřednictvím venkovní reklamy a na internetu. 

Součástí kampaně byla i realizace fotografické soutěže Miluju české hory. 

Z monitoringu efektivity kampaně, který provedla společnost Median, vyplývá, že díky 

masivnímu nasazení a kombinaci media typů kampaň zasáhla prakticky celou populaci 

České republiky. Působila dobře na vnímání České republiky jako destinace, která nabízí 

zajímavé přírodní lokality a dosud neobjevená, unikátní místa, což bylo jedním z hlavních 

komunikačních témat. Současně pozitivně ovlivnila jak uplynulou, tak plánovanou 

návštěvnost vybraných horských a podhorských lokalit.  

Díky kampani si Česko polepšilo i v hodnocení turistických destinací  - v mezinárodní 

komparaci se dostalo na srovnatelnou úroveň se stabilně vedoucím Rakouskem. 

Jak u obecné populace, tak u cílové skupiny aktivních turistů (věk 25-54) měl vyšší zásah 

kampaní pozitivní vliv – lidé vycestovali na více dovolených/výletů a na delší dobu. U cílové 

skupiny byla vlivem kampaně vyšší i celková útrata a jedinci, kteří byli středně a více 

zasažení kampaní (nad 20 zásahů) vyjeli oproti lidem méně zasaženým kampaní vícekrát 

(průměrně o více než 1 výjezd více) a současně i na více dní (v průměru o více než 2 dny). 

Kampaň měla pozitivní vliv zejména na délku a intenzitu uskutečněných výjezdů. Odhaduje 

se, že díky kampani se v projekci na populaci ČR celkově zvýší i útrata cílové skupiny v 

rámci cestování po Česku, a to o 1,3 mld. Kč (zejména v případě kratších pobytů a 

prodloužených víkendů). 

Chování cílové skupiny i obecné populace ČR bylo sledováno po celou dobu realizace 

kampaně, tedy v období od 23. 9. do 15. 12. 2015. Lze předpokládat, že vliv kampaně se 

pozitivně projeví i v zimních měsících roku 2016. 

Na kampani spolupracovala agentura CzechTourism se zástupci Asociace horských 

středisek ČR, kteří pomáhali se získáváním relevantních podkladů o horských oblastech, s 

tipy na unikátní místa a na střediska s nejvíce rostoucí nabídkou kvality služeb na českých 

horách. Spolupráci, kterou agentura CzechTourism realizovala v této podobě a takovém 

rozsahu poprvé, hodnotí obě strany velmi pozitivně. Partnerství v rámci projektu zcela splnilo 

svůj účel. 
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Hydrologové varují před umělým zasněžováním 

Prima - 20.2.2016 

pořad: Zprávy FTV Prima - vysíláno: 18:55 - pořadí zprávy: 07 

 

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka 

-------------------- 

Hydrologové přišli s varováním, že umělý sníh škodí přírodě. Zasněžování prý vyčerpává 

přírodní zdroje. Škodlivé jsou podle nich také chemikálie, které se při výrobě technického 

sněhu používají. Umělý sníh je ale v posledních letech často jedinou možností, jak si na 

českých horách dobře zalyžovat. 
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Petr HOLMAN, redaktor 

-------------------- 

Sněžné dělo, neodmyslitelná součást prakticky každého většího zimního střediska a podle 

hydrologů také problém. Počty sněžných děl a plochy uměle zasněžovaných sjezdovek 

narostly do obřích rozměrů. Voda na výrobu umělého sněhu se odebírá hlavně z malých 

horských toků. 

 

Josef FUKSA, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v Praze 

-------------------- 

V zimě, když nesněží a mrzne, je v podstatě sucho, takže ty potoky vysrkneme, ty v zásadě 

mohou úplně vymrznout a poškodit se hůř než v létě, když je sucho. 

 

Petr HOLMAN, redaktor 

-------------------- 

O problému vysychání hor kvůli zasněžování vědí už několik let alpské země. Ve 

vysokohorských polohách se sníh vypařuje ještě rychleji, o to víc se zasněžuje, výsledkem je 

dlouhodobý deficit vody. Naše hory jsou na tom přece jen o trochu lépe, ale i tak jenom 

krkonošské sjezdovky spotřebují za jednu zimní sezónu tolik vody, jako třináctitisícové město 

za celý rok. Vlekaři po celém Česku o ničem takovém nechtějí ani slyšet. Padají i taková 

slova jako extremismus a panika. 

Adam SVAČINA, mluvčí Skiareálu Klínovec 

-------------------- 

Musí se samozřejmě nechávat průtok, který je stanoven povodím a nemůžeme si právě 

úplně zastavit průtok tím potokem, to znamená, že vůbec neovlivňujeme přírodu. 

 

Josef FUKSA, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v Praze 

-------------------- 

Při teplotách kolem nuly už ta kapička, která vyletí z toho sněžného děla za těch 5-10 vteřin 

nemá šanci dost dobře zmrznout, takže se tam přidávají různé látky, různé technické triky, 

jak ten sníh vyrobit. 

 

redaktor 

-------------------- 

Tady na Klínovci v Krušných horách kritiku odmítají. Například do vody určené pro umělé 

zasněžování nepřidávají žádnou chemii. 
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Petr HOLMAN, redaktor 

-------------------- 

Kromě chemických látek existují ale i další nepříznivé vlivy umělého zasněžování na 

horskou přírodu, vysoká energetická náročnost nebo velká hlučnost. Ale co lyžaři? Vzdali by 

se umělého sněhu? 

 

osoba 

-------------------- 

Nemůžu se vyjádřit, protože o tom nic nevím. Přírodní sníh je samozřejmě lepší. 

 

Josef FUKSA, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v Praze 

-------------------- 

Čili já si myslím, že to celé spěje do nějakého limitovaného stavu, který obecně nezávisle na 

přání zelených, modrých, červených a tak dále prostě uzrává k tomu, aby se to řešilo. 

 

Petr HOLMAN, redaktor 

-------------------- 

Problém, který se zdál být okrajový, se bude do budoucna nejspíš vyostřovat, protože lyžaři 

takto zelené svahy v zimě nechtějí. Krajské štáby a Petr Holman, Prima FTV. 
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Krkonošský vlekař: Zdražovat permanentky není nutné 

Mladá fronta DNES - 22.2.2016 

rubrika: Kraj Liberecký - strana: 14 - autor: — Tomáš Plecháč 
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SOUČASNÁ CENOVÁ POLITIKA LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ 

Snow - 25.2.2016 

rubrika: Mag - Byznys - strana: 80 - autor: VÍT MOUDRÝ 

 

Horské areály si přejí zimu, aby stáhly ztráty 
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Mladá fronta DNES - 25.2.2016 

rubrika: Kraj Zlínský - strana: 13 - autor: Milan Libiger 

 


