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Prázdninový test lyžařských areálů
TV Nova - 31. 1. 2016
pořad: Střepiny - vysíláno: 22:10 - pořadí zprávy: 02
Prázdninový test lyžařských areálů
Markéta FIALOVÁ, moderátorka
-------------------Začaly jarní prázdniny a bohužel i obleva. Společně s Tomášem Vojáčkem a Michalem Kratochvílem jsme vyrazili
do 6 lyžařských areálů u nás i za hranicemi otestovat, kde si lze nejlépe užít zimních radovánek a kde se dá
lyžovat za přijatelnou cenu. Tady jsou naše postřehy.
Tomáš VOJÁČEK, redaktor
Michal KRATOCHVÍL, redaktor
redaktor
-------------------3 páry lyžařských areálů, které jsou od sebe, coby kamenem dohodil. Přitom každý leží v jiné zemi. Lipno a
Chochficht na česko-rakouském pomezí, Deštné v Orlických horách a polský Zieleniec nebo nejvyšší vrchol
Krušných hor Klínovec a na druhé straně kopce německý Fichtelberg. Nekompromisně otestujeme všechny,
porovnáme ceny a hlavně zjistíme, kde si zajezdíte na manšestru a kde si odřete lyže. První zastávka - skiareál
Deštné v Orlických horách. Je 9 ráno, 2 dny do začátku jarních prázdnin a front u kasy i na lanovce se pro dnešek
bát nemusím. 2 celodenní permice za 460 korun jedna. Kompletní set lyží z půjčovny 350 korun a doufám, že
jsou to lyže samojezdky. V 10 hodin dopoledne, sníh je mokrej, ale svah je upravenej, takže to zatím celkem
jezdí. Z 6 upravených sjezdovek v provozu jsem si oblíbil 3, na kterých si užije lyžař samouk i zkušený harcovník.
Červená sportovní, modrá turistická, pro milovníka adrenalinové jízdy nechybí černá sjezdovka. Čekal bych, že v
polském Zielenieci za kopcem, který areál v Deštném ještě o 200 metrů převyšuje, bude sněhová přikrývka o
něco vyšší. Myslíte si, že se válím na jarní louce? Omyl, jsem v jednom z nejmodernějších lyžařských areálů na
česko-polské hranici. Bohužel tu ale chybí sníh. Polské středisko na první pohled připomíná malé alpské
letovisko. Z 21 kilometrů sjezdařských tratí je sjízdná sotva polovina. Na Čechy tu nenarazíte. Polákům ale
lyžování na blátě nevadí. Spíš než lyžování je to slalom mezi trávou a kamením. Za to s lanovkami Poláci
zabodovali. Ve 3 vyhřívaných zavíracích šestimístných lanovkách mě zadek nestudil ani v dešti. Osamocená a
pomalá česká dvousedačka v Deštném tak polskému luxusu nesahá ani po kotníky. Může se proto stát, že se u
ní o víkendu nevyhnete frontám. No a pokud nejste moc zhýčkaní, můžete se nechat nahoru vytáhnout pumou.
Den na svahu vychází levněji v Česku. V Deštném jsem za celodenní skipas zaplatil 460 korun, v Zielenieci o 50
korun víc. Naopak vypůjčení lyží je dražší na české straně, kde jsem zaplatil 350 korun, zatímco na polské straně
jen 210. V případě Zieleniece se ale vyplatí nekývnout hned na první nabídku. Ceny půjčoven se výrazně liší.
Zatímco v jedné stojí půjčení lyží 35 zlotých, což je 210 korun, v další stojí 95, což je přes 500 korun. I úroveň
dalších služeb je v polském středisku podstatně vyšší, což pocítila i moje peněženka. Klobásu, svařák a
čokoládu. Za tuhle netradiční kombinaci v Česku zaplatíte lidových 100 korun a v Zielenieci 35 zlotých, což je v
přepočtu víc než jednou tolik. Nejsou to však pouze ceny, co české lyžaře drží na naší straně hranice. A nedá se
platit českejma? Tak kartou, dobře. Vadí jim, že za české peníze si v Zielenieci nezalyžují. Přitom ale přicházejí o
hodně. V Deštném je sice čeká klidný areál s rodinnou atmosférou, pokud je ale v Zielenieci dost sněhu, můžou
si tu za pár korun navíc při troše představivosti připadat jako v Alpách.
Markéta FIALOVÁ, moderátorka
-------------------Na rozdíl do Tomáše jsem já vyrazila na jih otestoval nejdřív české Lipno a pak rakouský Hochficht. Svoje holky
jsem tentokrát nechala doma, ale právě tady na kopci Kramolín obě na lyžích začínaly.
Petr DUŠEK, ředitel Skiareálu Lipno
-------------------Je přesně na výuku toho lyžování, už je to od toho dětského parku s pojízdnými koberci, který má malý sklon, kde
se opravdu naučíte základy, přes naší zadní sjezdovku se dostáváte až na ty jakoby prudší svahy.
Markéta FIALOVÁ, moderátorka
-------------------Podmínky pro děti jsou tady opravdu fajn. Skipas na jeden den vyjde dospělého na 690 korun. Kdybych měla
zrovna dneska narozeniny nebo svátek, mám to zadarmo, ale bohužel. Za tyhle peníze tu máme k dispozici 11
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kilometrů sjezdovek, 3 sedačkové lanovky, snowpark i skicrossovou dráhu a samozřejmě lyžařskou školu. Oproti
rakouského Hochfichtu působí Lipno jako menší bráška. Hodinu vzdálený areál nabízí lyžování na 21
kilometrech, svahy jsou prudší, převažují červené, jsou dobře upravené a široké. Sedačky tu jsou jako na Lipně 3,
zbytek pak rychlé kotvy. Pro fajnšmekry je tu k mání i trať, kde se jezdí Evropský pohár. I tady ale bojují s
počasím. I když je Hochficht podstatně výš než Lipno, tak s tím Lipnem má společného to, že bez sněžných děl
by si tu vážně nezalyžovali. I když Hochficht pořád ještě nejsou Alpy, přesto za celodenní skipas pro dospělého
dnes zaplatíte 970 korun, což není úplně málo. Mezi lyžaři tady je ale stejně odhadem 40 % Čechů a česky se tu
domluvíte i v bufetu, i v servisu.
Bronislav BAUML, zaměstnanec areálu Hochficht
-------------------Pro začátečníky nebo začínající rodiny s dětmi bych určitě preferoval Lipno, pro pokročilejší rodiny už bych
preferoval Hochficht.
Markéta FIALOVÁ, moderátorka
-------------------Na svahu vám rychle vyhládne, ať jste kdekoli a při týdenních prázdninách se dá za občerstvení utratit majlant.
Naše lidové občerstvení ale kupodivu velký rozdíl v ceně neukázalo. Na Lipně nás hostil Yetti. Máme klobásu s
chlebem, s hořčicí, se zelím, koukám speciálně tam, čočkovou polívku a zelený čaj, dohromady za nějakých 181
korun. Na Hochfichtu pak nakupujeme za doprovodu typického rakouského popíku. Tady si dáme párek za 3,90
euro. Pro českou rodinu s malými dětmi je Lipno skvělou volbou. Náročnější lyžaři ať míří rovnou na Hochficht.
Skibusy fungují spolehlivě. Nakonec všechno záleží na nevyzpytatelném počasí.
Tomáš VOJÁČEK, redaktor
Michal KRATOCHVÍL, redaktor
redaktor
-------------------Krušné hory, skiareály Klínovec a Fichtelberg - dva sousedi dnes dokonce propojeni i jediným skipasem. Na
jednou permici si tak bez problémů zalyžujete v obou areálech. Ideální cíl našeho srovnání. Na test máme
čtvrtek a pátek, jenže ... musím říct, že do tohodle počasí byste nevyhnali ani psa. No, nic, my teda lyžování
dneska vzdáváme. Byli bychom jediní na sjezdovce s několika dalšími odvážlivci a taky s lyžařskými kurzy. Děti
na sjezdovku prostě musí, i kdyby z nebe padaly trakaře. Test na lyžích proto odkládáme. Pátek, pololetní
prázdniny. Tentokrát se meteorologové k mému velkému překvapení nesekli. Je krásně. Vyrážím proto hned na
devátou na Fichtelberg. Tam akorát nasazují sedačky na lano a mě uchvátí dokonalý manšestr. Za tohle sakra
velké plus. Je dneska nádherně. Tohle je jediná kategorie, kde srovnávat nebudu. Jelikož jsme na Klínovci nebyli
hned ráno, kvalitu přípravy sjezdovek vynechám. Lyže jsme si v obou střediscích půjčili. V Německu nás to stálo
10 euro, tedy zhruba 270 korun. Na Klínovci platíme 350. To je o 80 korun více na set. Trochu moc, ne? Kvalita je
stejná, OK, lyžáky bych příště ale vzal radši svoje. Permici kupujeme také stejnou na 3 hodiny. Cena také stejná.
Tady je to fifty fifty. Jen na Klínovci jsou u pokladen trochu zmatky a pár naštvaných lidí.
osoba
-------------------A to teda stojí 1 500, 1 700, 1 800 ...?
Tomáš VOJÁČEK, redaktor
Michal KRATOCHVÍL, redaktor
redaktor
-------------------A teď už z kopce dolů. Na Fichtelbergu je to super. Sjezdovky skvělé. Nikde žádné známky oblevy. Němci se
snažili. Jezdí se tu na dvou kotvách nebo na sedačce. Svezení je to parádní. Prakticky jsme nepostáli ani minutu
ve frontě. To na Klínovci ... Tak jsme dorazili na Klínovec a jedno je jasné, tady to bude evidentně všichni jedna
velká frontová rodina. Tak já, než se od pokladen dostanu na to ..., dobrý den ...
osoba
-------------------Dobrý den.
Tomáš VOJÁČEK, redaktor
Michal KRATOCHVÍL, redaktor
redaktor
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-------------------Těch lidí je tady fakt hodně. Já to tak odhaduju, tak na nějakejch ..., jak dlouho už čekáte?
osoba
-------------------Dlouho.
Tomáš VOJÁČEK, redaktor
Michal KRATOCHVÍL, redaktor
redaktor
-------------------Dlouho.
osoba
-------------------15 minut asi.
Tomáš VOJÁČEK, redaktor
Michal KRATOCHVÍL, redaktor
redaktor
-------------------Tak 15 minut asi a to ještě nejsme na konci, jo a už vidím konec fronty. Jo a ještě musíme obejít díru. Už budu na
konci? A jsem ve frontě. No, na porovnání s Fichtelbergem, hm, nevím, na první dobrou. Jo, tak tohle je lahůdka.
Fronty a zase jenom fronty. Tak jsme, si představte, na lanovce. 25 minut to trvalo. To jsme na Fichtelbergu byli
už jednou nahoře a dole. A jak jsou na tom sjezdovky? No, na to, že se jezdí teprve 3 hodiny, tak by si tu
pošmákla hlavně Šárka Sudová při jízdě na boulích. Jednu výhodu bezesporu Klínovec má, je rozhodně větší,
než Fichtelberg. Otázkou ale je: Je to výhoda? Abyste se někam dostali, tak furt někam šlapete, do kopce, z
kopce, nahoru, dolů, ke kiosku, k lanovce, ke kiosku, k lanovce. Na nové Jáchymovské sjezdovce mají dokonce i
specialitu. Od lanovce k hraně sjezdovky je to pěkných pár set metrů. Kdo tohle navrhoval? No, je to daleko. Byl
už jsem trochu unavený, naštěstí tady mají přibližovák od lanovky na sjezdovku. No a když se na sjezdovku
dostanete, je to super zážitek. Lidí jak na Václaváku. A teď pojďme na občerstvení. To je obecně dražší v
Německu. Svařák za 80 korun na Fichtelbergu nebo 48 na Klínovci? Čokoláda je také levnější na české straně. A
moje pocity? Já bych raději přejel čáru do Německa, kde sice není tak velké středisko, ale zalyžoval jsem si
výrazně lépe, bez front a bez nervních lidí. Na mě to v Česku dejchlo hlavně takhle, že jde o jedno, o služby se
moc nestaráme, hlavně, že vyděláváme. Co říct závěrem? Lyžování v zahraničí vás vyjde dráž, ale můžete se
těšit na delší svahy, i kvalitnější služby, ať už jde o lanovky nebo občerstvení. Zajásá především náročnější lyžař.
V Česku si zase levněji zalyžuje celá rodina. Ať už během jarních prázdnin vyrazíte kamkoli, modlete se, ať máte
bílé peřiny dost. Při lyžování na blátě vám totiž náladu nespraví ani klobása za dvacku.
Markéta FIALOVÁ, moderátorka
-------------------A aby byl náš prázdninový test úplný, koukneme se teď zblízka na rozpočet a přidáme pár tipů při plánování na
poslední chvíli. Možná se vám budou hodit.
redaktorka
-------------------Letos se až na 10% nárůstu cen zájezdů podepsala slabá koruna a inflace. Pokud jste nekoupili First Minute
zájezd už někdy na podzimu se slevou až 15 %, z Last Minute nabídek se letos moc radovat nebudete. Díky
Vánocům na blátě, jak u nás, tak u sousedů, se lyžařský nával očekává právě teď. Některé cestovky tak nenabízí
Last Minute vůbec anebo se slevou, která se nevyplatí.
Jan OSÚCH, ACK ČR
-------------------Jsou už velmi přebrané, a pokud budete vy až ten úplně poslední ve frontě a budete si vybírat z toho, co úplně
zbylo, nemůžete se divit, že nejčastěji narazíte například na ubytování, které bude velmi daleko od sjezdovky,
nebo jsou to už hotely, kde ty ceny jsou vyšší.
redaktorka
-------------------Kdo má ale pod čepicí, zajezdí si i ušetří. Pro nákup zahraniční dovolené se zaměřte na termíny, kdy nemají jarní
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prázdniny velká česká města. Vážně, zájezdy nebudou vyprodané a ani předražené. Stejně tak si hlídejte data
zahraničních svátků. Například v týdnu od 6. února, kdy mají Italové oblíbený karneval, ubytování sice seženete,
ale s nefalšovanou vysokohorskou přirážkou. S rodinou raději zvažte delší zájezd s cestovkou, i když na různých
serverech vyzobete třeba volné vstupy do wellness, děti zdarma, skipasy nebo dokonce profesionálního
instruktora zcela gratis, ve vlastní režii seženete jen těžko.
Jan OSÚCH, ACK ČR
-------------------Pokud cestovní kancelář nakupuje například na celou sezónu do jednoho střediska 20 nebo 30 tisíc skipasů, tak
samozřejmě dostane výrazně atraktivnější cenu, než by dostal individuální lyžař.
redaktorka
-------------------Podle zahraničního průzkumu jsou česká střediska jedna z nejdražších na světě a v přepočtu na jeden kilometr
sjezdovky vychází levněji i Svatý Mořic ve Švýcarsku. V tuzemsku se tak vyplatí počkat si na slevové období. Od
poloviny března se o vás budou prát jak hoteliéři, tak vlekaři. Tam, kde stojí v těchto dnech skipas 600 korun,
bude stát v březnu 4 stovky i méně.
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek
-------------------Spousta těch středisek třeba nabízí různé věrnostní programy, karty elektronické, které jdou později třeba nabít,
které ve většině s sebou nesou nějakou slevu a ta sleva může být zásadní. Někde je to třeba 10 %, ale někde je
to lyžování třeba, kdy 6 dnů platím 3 a podobné záležitosti, které jsou třeba spojené i s tím ubytováním.
redaktorka
-------------------Velké slevy na skipasy nabízejí i vaši telefonní operátoři a někde vám slevou přilepší i zaměstnavatel. Výrazně
ušetříte také, když vyrazíte ve všední dny. Víkendové permice jsou na mnoha místech i o 100 korun dražší a tak
vám tahle sleva vlastně zaplatí benzín do auta. Pozor ale na alkohol. Jedno bombardino tragédie není, v
zahraničí vás ale může vyjít draho pokuta od policistů, kteří vám mohou dát fouknout přímo na svahu. A pokud
pod vlivem ublížíte sobě nebo někomu dalšímu, ani pojišťovna vám škodu neproplatí. Tak užívejte a hlavně
opatrně.
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Navzdory výkyvům počasí jsou na horách dobré lyžařské podmínky
ceskenoviny.cz - 31. 1. 2016
rubrika: Cestování - strana: 00 - autor: ČTK
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Česká lyžařská střediska se vyrovnávají s nepřízní počasí
ČRo Plus - 30. 1. 2016
pořad: Zprávy - vysíláno: 09:00 - pořadí zprávy: 08

Více než půl milionu Čechů letos zamíří na hory do zahraničí
ČRo Radiožurnál - 30. 1. 2016
pořad: Zprávy - vysíláno: 17:00 - pořadí zprávy: 05
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Přes půl milionu Čechů zamíří na hory do zahraničí. Česká
střediska výrazné ztráty nehlásí
zpravy.rozhlas.cz - 30. 1. 2016
rubrika: / domaciekonomika - strana: 00 - autor: Barbora Kladivová,Václav Rokyta
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Audionahrávka je k dispozici zde.
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