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Lyžařské podmínky jsou na horách nejlepší v sezoně 

hradecky.denik.cz - 11.3.2016 

rubrika: Z regionu - strana: 00 

Východní Čechy - Po úterní vydatné sněhové nadílce hlásí lyžařské areály v Krkonoších a 

Orlických horách výborné sněhové podmínky, které podle provozovatelů vydrží až do dubna. 

Ilustrační fotoAutor: Archiv 

Na sjezdovkách leží až metr sněhu, vlekaři upravili také 

běžecké tratě a podmínky jsou nyní nejlepší v letošní 

sezoně. Od pondělí ve většině hlavních středisek přitom 

začnou platit nižší ceny vedlejší sezony. 

„Březen bude, zdá se, konečně měsícem, ve kterém si lyžaři 

na horách mohou užít vše, co ke správné zimě patří - 

dostatek sněhu, sluníčko a skvělé lyžařské podmínky," uvedl 

ředitel krkonošského skiareálu Černá hora - Pec Petr Hynek. 

Provoz i přes sněhovou nadílku omezují nebo už skončily jen nízko položené areály, které už 

postihuje silná obleva. 

 

 

Málo sněhu a ošklivé víkendy. Sezona byla mizerná, hlásí skiareály 

liberec.iDNES.cz - 17.3.2016 

rubrika: Liberec / Liberec - zprávy - strana: 00 - autor: MF DNES, Jana Pšeničková 

 

Sezona se nevydařila, lyžařským areálům nepřálo počasí. Kvůli zataženým i deštivým víkendům 

přijíždělo méně lyžařů. Přesto jejich provozovatelé 

už teď vymýšlejí novinky pro další sezonu.  

„Hezky bylo v úterý, ve středu, a ve čtvrtek se to začalo kazit. 

A předpověď na víkend byla mizerná. Taková byla letošní 

sezona,“ říká šéf areálu na Ještědu Jan Svatoš. | foto: Ota 

Bartovský, MAFRA  

Poprvé po patnácti letech porazil lyžařský areál v 

Rokytnici nad Jizerou sousední Harrachov. O tři 

dny dříve pustil lyžaře na své sjezdovky. Areálu se tak vyplatila investice do moderního 

zasněžovacího systému. Díky němu se trasy ocitly pod sněhem už za tři a půl dne. 

V půlce ledna se rozjela i lanovka na Lysou horu a od té doby je areál nepřetržitě v provozu. 

Sezona skončí podle ředitele Michala Kopeckého zřejmě 3. dubna. 

„Budeme rádi, když hospodaření skončí na nule a nebudeme v minusu,“ prohlásil ředitel. 
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Areál investoval do nového zasněžovacího systému dvacet milionů korun a díky tomu, že 

společnost změnila banku a vyjednala si výhodné úvěrové podmínky u jiného peněžního ústavu, 

nedostane se do červených čísel. 

Přesto však ředitel přiznává, že tržby mohly být vyšší. Zradilo ale počasí. „Letos zima 

nevyčarovala ani jeden hezký víkend. Kvůli tomu jsme přišli o víkendové a jednodenní zákazníky. 

Když viděli předpověď počasí, tak místo na hory jeli raději do akvaparku,“ poznamenal Kopecký. 

Přitom právě na jednodenních lyžařích jsou v Rokytnici závislí. Ubytovací kapacita tu totiž není 

příliš bohatá, navíc Rokytnice bývala spíše průmyslovým městem a to se na její tváři podepsalo. 

„Odhadujeme, že tržby se budou letos pohybovat kolem šedesáti milionů korun. Hodně ještě 

spoléhám na Velikonoce, Velký pátek je nově státním svátkem a den předtím mají děti prázdniny. 

A pokud bude hezké počasí, v což doufám, tak by nás to mohlo na závěr sezony ještě potěšit,“ 

podotkl ředitel. 

Ještěd: oproti loňsku o 30 procent nižší tržby 

Po velikonocích zastaví vleky pravděpodobně i na Ještědu. Z letošní sezony příliš nadšení 

nejsou. Ředitel areálu Jan Svatoš dokonce skepticky tvrdí, že oproti loňsku budou tržby o třicet 

procent nižší. Hlavním viníkem je prý počasí. 

„Hezky bylo v úterý, ve středu, a ve čtvrtek se to začalo kazit. A předpověď na víkend byla 

mizerná. Taková byla letošní sezona. A protože jsme hlavně jednodenní areál, tak k nám přijedou 

lyžaři ve chvíli, kdy svítí sluníčko,“ prohlásil ředitel. 

Sezona začala na Ještědu 2. ledna, podle Svatoše ale areálu ubližuje i fakt, že má úzké 

sjezdovky. Přichází tak o silnou klientelu, mezi kterou patří hlavně rodiny s dětmi. A ubylo prý i 

lyžařů z Prahy. 

„Ti raději, než k nám, odjedou na Klínovec, který se za poslední čtyři roky rozvíjel a dnes nabízí 

krásné široké sjezdovky. Odhaduji, že kvůli tomuhle středisku jsme přišli tak o třicet tisíc 

pražských návštěvníků,“ doplnil Svatoš. 

Zda se bude v budoucnu rozvíjet i Ještěd, to záleží i na tom, zda vydrží zájem slovenské 

společnosti Tatra Mountain Resort, která si chce areál od města pronajmout. V plánu pak má i 

rozšíření sjezdovek a podle Svatoše by Liberečané získali časem středisko srovnatelné s 

alpskými. 

Rokytnice chystá další lanovku na Studenově 

V Rokytnici chtějí naopak letos investovat hlavně do gastronomie a služeb. Přeberou jak půjčovny 

lyží a servis, tak i kiosky s občerstvením. Ty dosud obsluhovali nájemníci. „Nově si to vezmeme 

pod sebe, počítám, že výnos se bude pohybovat kolem čtyři až pěti milionů korun,“ oznámil 

ředitel. 

Do budoucna pak chystají v Rokytnici postavit další lanovku na Studenově a propojit tak areál se 

sousedním Harrachovem. Společně by pak mohla obě centra nabídnout lyžařům šedesát 
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kilometrů tratí. Ruku v ruce s lanovkou ale musí jít i vybudování tří nových retenčních nádrží. 

Investici odhaduje Kopecký na čtvrt miliardy korun. 

 

 

Studený březen: na kopce vylezem 

Krkonošský deník - 18.3.2016 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: (jm) 

Krkonoše - Ačkoli i ve městech na Trutnovsku a Semilsku už lidé pokukují spíše po kytičkách, 

v horách se stále dá lyžovat. 

Krkonošské kopce mohou hoblovat milovníci zimních sportů ještě na mnoha tratích v Peci pod 

Sněžkou, Janských Lázních, Rokytnici nad Jizerou, Harrachově a Herlíkovicích. Březen je oproti 

předchozím měsícům chladný. V drtivé většině horských areálů, které jsou v provozu, je proto 

sněhová vrstva vyšší než 40 cm. A to spolu s poměrně příznivou předpovědí počasí znamená, že 

lyžaři se mohou těšit na prodlouženou sezónu. Nízké teploty s občasným sněžením udržují 

skiareály stále svěží. 

„Díky investicím do zasněžovacích systémů se lyžařské podmínky na českých horách daří udržet 

i přes nepříznivý klimatický průběh zimy," říká Libor Knot z Asociace horských středisek ČR. Přes 

týden je na sjezdovkách zcela volno, o víkendech jsou zase pro návštěvníky připraveny 

nejrůznější doplňkové a zábavní akce. Ve většině středisek se navíc dá pořídit již levnější skipas 

s jarní slevou," dodává Knot. 

Ilustrační fotoAutor: DENÍK/Lukáš Kaboň 
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Sníh stále láká na lyže, ve Špindlu už je levněji 

Mladá fronta DNES - 18.3.2016 

rubrika: Kraj Hradecký - strana: 14 - autor: (ČTK) 

 

 

 

 


