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Vítězem soutěže o nejoblíbenější destinaci je Dolní Morava se svou 

Stezkou v oblacích 

parlamentnilisty.cz - 9.10.2016 

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

Absolutním vítězem soutěže o nejoblíbenější destinaci v ČR, kterou již čtvrtým 
rokem vyhlašuje agentura CzechTourism, se stala Stezka v oblacích na Dolní 
Moravě. Výsledky soutěže byly vyhlášeny na slavnostním večeru v rámci festivalu 
Tourfilm v Karlových Varech.  

O titul nejlepší tuzemské turistické atraktivity soutěžili letošní finalisté od začátku 
července do konce září. Po tuto dobu přidělovala veřejnost prostřednictvím webových 
stránek www.soutezdestinacze.cz hlasy soutěžícím v pěti kategoriích: 

 Fénix - Znovuzrozený projekt 
 Nejlepší zážitek na českých horách 
 Po stopách Karla IV. 
 Trendy novinky 2016 
 Kudy z nudy - Zážitek pro celou rodinu 

Agentura CzechTourism pořádala soutěž DestinaCZe již čtvrtým rokem. Rozdáno bylo 
přes 82 000 hlasů. „DestinaCZe je stěžejní soutěží agentury CzechTourism, v jejímž 
rámci každoročně představujeme zajímavé turistické atraktivity napříč Českou 
republikou. Smyslem soutěže je nejen ocenit vítěze, ale především podporovat trend 
domácího cestovního ruchu a inspirovat k cestování po Česku,“ komentuje generální 
ředitelka CzechTourism Monika Palatková. 

Památky, které prošly obnovou či rekonstrukcí a nyní znovu lákají návštěvníky, soutěžily 
v kategorii Fénix – znovuzrozený projekt. Právě v této kategorii uspěl hospic Kuks. 
Kategorie Kudyznudy – zážitek pro celou rodinu inspirovala ke strávení rodinné 
dovolené. Zde zvítězila Květná zahrada Kroměříž. Stezka v oblacích na Dolní Moravě 
vyhrála kategorii Nejlepší zážitek na českých horách. Nadchla nejvíce hlasujících a stala 
se tak absolutním vítězem soutěže. V kategorii Po stopách Karla IV. nejvíce hlasů 
získalo královské město Kadaň. Mezi trendy a novinkami uspěly Termály Velké Losiny. 

Více o soutěži na www.soutezdestinacze.cz. 

Výsledky soutěže DestinaCZe 2016  

Fénix – znovuzrozený projekt 

1. Kuks 
2. Národní hřebčín Kladruby nad Labem Tvrz v Dešenicích   
3. Muzeum nové generace ve Žďáru nad Sázavou 
4. Plasy 
5. Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 

http://www.soutezdestinacze.cz/


 

Kudy z nudy 

1. Květná zahrada Kroměříž 
2. Drábské světničky 
3. Labyrinty Loučen 
4. Naučná stezka Beskydské nebe 
5. Řeka Lužnice 

Nejlepší zážitek na českých horách 

1. Dolní Morava – Stezka v oblacích 
2. Areál Kouty – nejdelší koloběžkový sjezd 
3. Lipno – Olympijský park 
4. Sněžka – lanová dráha 
5. Klínovec – nové cyklotrailové trasy 

Trendy novinky 2016 

1. Termály Velké Losiny   
2. Single trail Moravský kras 
3. Brdy 
4. Zámek Dukovany 
5. Park Rochus 

Po stopách Karla IV. 

1. Kadaň 
2. Karlštejn 
3. Praha 
4. Bezděz 
5. Karlovy Vary 

Absolutní vítěz: Dolní Morava – Stezka v oblacích (8 485) 

Celkový počet hlasů: 82 116 

  



 

Zimní areály se připravují na sezónu 

ČT 24 - 15.10.2016 

pořad: Týden v regionech - vysíláno: 11:32 - pořadí zprávy: 01 

Pavla KOSÍKOVÁ, moderátorka 

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

Dobré dopoledne z Hradce Králové. Je to pořad Týden v regionech, ve kterém se 

podíváme na Orlickoústecko, kde řeší problémy s nedostatkem pitné vody, 

představíme záchranářku španělských chrtů anebo kováře, bez kterého se neobejde 

prakticky žádný pardubický dostih. Nejdřív se ale vypravíme do lyžařských středisek, 

kde se chystají na další zimní sezónu. Přestože všichni doufají, že bude lepší než tři 

zimy předchozí, soustředí se hlavně na umělé zasněžování. Pokud bude mrznout, 

chtějí začít vyrábět na horách zásoby technického sněhu už v průběhu listopadu. 

Dobrou zprávou pro lyžaře je, že se ceny skipasů oproti předchozí sezóně na mnoha 

místech nemění. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

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

Krkonoše, Rokytnice nad Jizerou, první letošní sníh leží zatím jen na vrcholu Lysé 

hory. Do zdokonalení zasněžovacího systému tady loni investovali 15 milionů korun, 

letos si proto žádné velké investice dovolit nemohou. 

 

Michal KOPECKÝ, ředitel, Skiareál Rokytnice n. Jizerou 

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

Změnili jsme systém ovládání čerpacích stanic a doplnili nějaká koncová zařízení, ale 

jsou to opravdu jenom malé investice, jenom do zlepšení toho vlastně loňského 

velkého, velkého nákupu. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

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

Zatímco v roce 2014 bylo na svazích jen 10 sněžných děl a 15 tyčí, teď je to zhruba 

70 koncových zařízení, z toho 55 plně automatizovaných. Není tedy nutné každé 

zařízení zvlášť ovládat v terénu, stačí jeden klik z tepla kanceláře. Na zasněžení 

hlavní zhruba dvoukilometrové sjezdovky potřebují v Rokytnici 5 dnů. 

 

Michal KOPECKÝ, ředitel, Skiareál Rokytnice n. Jizerou 



 

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

Je to všechno daleko rychlejší, přehlednější, v podstatě míň pracovníků a máte 

daleko více zaručeno to, že ten systém bude fungovat stoprocentně. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

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

Začátkem týdne zahájili v Rokytnici internetový prodej skipasů. Novinkou je Rokypas, 

který nabízí věrnostní program s bonusy. Jizerské hory, Tanvaldský Špičák. I tady do 

zasněžovacího systému loni investovali 15 milionů korun. Letos ho zdokonalují, aby 

byl ještě výkonnější a rychlejší. 

 

Pavel BAŽANT, ředitel, Ski Bižu 

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

Rozšířili jsme částečně zasněžovací systémy a dokoupili jsme koncové prvky právě 

pro tu výrobu technickýho sněhu. Červenou sjezdovku jsme loni zvládli za 2 dny. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

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

Technické zasněžení celého areálu na Tanvaldském Špičáku stojí zhruba 3 miliony, 

trvá 8 až 9 dnů. Ceny skipasů se ale oproti loňské sezóně nemění, přicházejí s 

novým typem jízdenky. 

 

Pavel BAŽANT, ředitel, Ski Bižu 

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

Je to 10 hodin ze sezóny, to je mířený, cílený na ty víkendový návštěvníky. Můžou si 

libovolně přijít kdykoliv zalyžovat, nemusej chodit na tu kasu, mají to prostě k 

dispozici. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

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

Jízdenka stojí 1200 korun, platí i na večerní lyžování a návštěvník lyžařského 

střediska ji může čerpat postupně během celé sezóny. Areál Ještěd s bezmála 10 

kilometry sjezdovek je Ještěd největším příměstským areálem v České republice. I 

tady se v předešlé sezóny vleky a lanovky rozjely jen díky technickému sněhu. K 

ovládání plně automatizovaného systému teď stačí mobilní telefon. 



 

 

Jan SVATOŠ, ředitel, Sportovní areál Ještěd 

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

Právě vzhledem k té automatizaci a ke zkapacitnění jsme schopni vlastně takovej ten 

náš první svah v délce 500 metrů zasněžit během 48 hodin. Další z věcí, kde 

proběhla poměrně značná investice, je úprava sjezdových tratí. Proběhla v podstatě 

kompletní repase všech našich strojů a intenzivně pracujeme i na zkapacitnění a 

rozšíření sjezdových tratí na Ještědu. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

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

To jsou ale plány až pro další roky. Technický sníh stále častěji pomáhá i běžkařům. 

Když do začátku prosince nenapadne dostatek sněhu přírodního, pak chtějí tady v 

Bedřichově v okolí stadionu vytvořit s pomocí sněhu technického alespoň 

dvoukilometrový okruh pro běžkaře. Do budoucna by chtěli na Bedřichově 

zasněžovací systém prodloužit dál do lesa, do vyšších partií, kde bývá přírodního 

sněhu dostatek. 

 

Petr HOLUB, starosta Bedřichova /nes. za SLK/ 

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

Směrem na Novou Louku, konkrétně k místu zvaném U buku. Pakliže dostaneme ten 

sníh tam k tomu buku, tak je možné už i ho rolbami rozhrnout tak, abychom tam 

udělali třeba kolečko, které bude mít ty 4 kilometry například, jako bylo v loňském 

roce před padesátkou. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

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

V současné době se zpracovává projektová dokumentace, kterou posoudí vlastník 

pozemků, tedy Lesy České republiky a také ochránci přírody a vodohospodáři. Podle 

odhadů bude zapotřebí 10 až 15 milionů korun. Finanční podporu přislíbil Liberecký 

kraj i ministerstvo školství. Jana Šrámková, Česká televize. 

  



 

Skiareály letos investují opatrně 

Mladá fronta DNES - 17.10.2016 

rubrika: Ekonomika - strana: 11 - autor: (ČTK) 

 

 

  



 

Horská střediska se chystají na zimu 

ČT 1 - 18.10.2016 

pořad: Události v regionech - Ostrava - vysíláno: 18:00 - pořadí zprávy: 01 

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 

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

Událostmi v regionech vás provede Iva Kubanková, pěkný večer. 

Horská střediska se připravují na zimní sezónu. Na Bílé v Beskydech dnes stěhovali 

sněžná děla na sjezdovky. Vlekaři chtějí co nejdříve začít zasněžovat a věří, že sezóna 

začne v polovině listopadu. 

 

Jaroslav VRZGULA, provozovatel lyžařského areálu Ski Bílá 

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

V té části haly máme nachystány sněžné rolby, máme je už vlastně připraveny na zimní 

sezonu, teda na jedny ještě čekáme, na nějaké náhradní díly, ale jsou už opravdu 

připraveny, aby se daly na pásy a mohly vyjet na kopec. 

 

Tereza KRUMPHOLZOVÁ, redaktorka 

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

Sjezdovky na Bílé bude v zimě zasněžovat 30 sněžných děl. Ta už vlekaři z garáže  

přestěhovali na sjezdovku. 

 

Jaroslav VRZGULA, provozovatel lyžařského areálu Ski Bílá 

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

Některé máme i na takzvaných liftech, to znamená, věžích připevněné celou sezonu, 

které potom jenom v létě spustíme, servisujeme a zase se vyzvednou do té výšky, někde 

prostě v zimě pracují. 

 

Tereza KRUMPHOLZOVÁ, redaktorka 

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

Co ještě kromě děl je potřeba připravit na tu sezonu, která se tedy blíží? 

 

Jaroslav VRZGULA, provozovatel lyžařského areálu Ski Bílá 



 

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

Tak je to spousta jiných prací, je to revize vleků, revize lanovky, kontrola roleb, údržba 

roleb, prostě všechno, co ten areál potřebuje. 

 

Tereza KRUMPHOLZOVÁ, redaktorka 

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

Ceny skipasů zůstanou na Bílé stejné. Po loňské průměrné sezóně vlekaři očekávají, že 

bude více mrznout, a tak budou moct děla spustit co nejdříve. Přípravy na zimní sezónu 

tady budou pokračovat i ve čtvrtek, kdy budou vlekaři společně s horskými záchranáři 

nacvičovat záchranu lidí z lanovky. První lyžaři by se pak na této sjezdovce mohli projet 

někdy v polovině listopadu. Tereza Krumpholzová, Česká televize. 

 

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 

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

V telefonickém spojení jsme s Liborem Knotem, ředitelem Asociace horských středisek 

České republiky. Zdravím vás. 

 

Libor KNOT, ředitel, Asociace horských středisek ČR 

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

Dobrý večer. 

 

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 

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

Pane Knote, vlekaři se začínají chystat na zimní sezonu, jaké jsou předpovědi, opravdu 

si lidé zalyžují v polovině listopadu? 

 

Libor KNOT, ředitel, Asociace horských středisek ČR 

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

Tak ono je to takové nepsané pravidlo, že skiareály jsou připraveny nejpozději k tomu 

15. listopadu, protože bývaly doby, kdy ten sníh býval docela pravidelně aspoň ve 

vyšších polohách, takže připraveni určitě budou, my samozřejmě bychom rádi ten 

průběh viděli tak, že na začátku prosince už budou alespoň některé ty sjezdovky 

připravené a v polovině prosince otevřeme většinou tak, aby na ty Vánoce to všechno 

fungovalo, ale tak to je samozřejmě na úrovni přání a doufejme, že to tak bude. 

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 



 

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

Řekněte, co toto období znamená pro horská střediska? 

 

Libor KNOT, ředitel, Asociace horských středisek ČR 

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

Tak především přípravu, protože třeba polovina, řádově z nich, která má lanové dráhy, 

tak měla i nějaký letní provoz, který teda mimochodem letos byl velmi úspěšný, 

návštěvnost letních horských středisek byla výborná. A dokončují se různé investiční 

projekty, jak už zaznělo, tak se provádí různá údržba, školení a podobné věci. 

 

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 

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

Jak hodnotíte minulou sezonu a s jakými očekáváními vstupujete do té letošní? 

 

Libor KNOT, ředitel, Asociace horských středisek ČR-------------------- 

No, tak asi si pamatujeme všichni, že ta minulá sezona byla v podstatě třetí v řadě, která 

nebyla meteorologicky úplně příznivá pro zimní sporty, takže my samozřejmě doufáme, 

že tady tahle ta už nebude čtvrtá, ale že vybočí z řady. A samozřejmě v rámci možností 

jsme, jsme připraveni, protože ty 3 minulé zimy taky samozřejmě nějakým způsobem 

uzpůsobily tu přípravu těch středisek, ví, co můžou čekat a samozřejmě se těšíme. 

 

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 

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

Jak to bude vypadat s cenami, budete zvyšovat ceny za služby, například i v souvislosti 

s investicemi do elektronické evidence tržeb? 

 

Libor KNOT, ředitel, Asociace horských středisek ČR 

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

Tak ceny by se téměř, až možná na nějaké malé výjimky, neměly lišit od těch loňských. 

A určitě to nebude v souvislosti s EET, protože to je pro nás jaksi marginální investice, 

protože ten dlouhodobý průměr investic do českých horských středisek je přes půl 

miliardy, loni to bylo třeba přes 1 miliardu, takže v podstatě my i přes ty nepříznivé zimy 

letos očekáváme, že ty investice budou přes tu půl miliardu a především to šlo do 

zasněžování a té související infrastruktury, jako je třeba rozšiřování sjezdovek nebo nové 

či vylepšené stravovací zařízení, dětské lyžařské školky a podobně. 

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 



 

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

Klientela je stále náročnější a horská střediska, řekněme, nemají jistotu, že bude hodně 

sněhu. Mají připravený náhradní program tak, aby si vydělala, je to třeba tím, ty lyžařské 

školky a tak dále. 

 

Libor KNOT, ředitel, Asociace horských středisek ČR 

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

Ano, tak ta jistota sněhu, té se dá jít tak nanejvýš naproti, protože samozřejmě 

zabezpečit to 100procentně nikdo neumíme. A co se týče té připravenosti, tak je to 

hlavně o tom zasněžování, protože, jak už jsem říkal, ty minulé sezony v tomto nám jaksi 

paradoxně pomohly urychlit ty investice do zasněžování a ta střediska jsou oproti tomu 

období před 3 lety úplně někde jinde, co se týče kvality a zejména rychlosti zasněžování. 

No, ale samozřejmě vnímáme i to, že se mění chování zákazníků, protože ti už nevydrží, 

jak tomu třeba bývalo dřív, lyžovat celý den a tak dál, čili mají potřeby typu častých 

odpočinků nebo prostě zábavy odpoledne a večer, čili my musíme i s tou nabídkou tomu 

vyjít vstříc, to znamená kvalitní občerstvení, zázemí, večer wellnessy, bazény a podobné 

věci. Takže to je v podstatě to, co my vnímáme a myslím, že důkazem je i to, že loni 

jsme spočítali, že české hory navštívilo přes 8 milionů zákazníků, tak doufám, že jsou v 

tomhle tom ohledu aspoň trochu spokojení. 

 

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 

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

Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek České republiky, děkuji vám. 

 

Libor KNOT, ředitel, Asociace horských středisek ČR 

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

Taky děkuji, na shledanou. 

 


