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Zimní sezóna na horách
TV Nova - 9.4.2016
pořad: Televizní noviny - vysíláno: 19:30 - pořadí zprávy: 05
Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka
-------------------Sezona lyžování v českých areálech letos definitivně končí. Lyžuje se už pouze na Klínovci a v
Krkonoších jsou v provozu jen poslední střediska. V jednom z nich je i kolega Filip Pultar. Filipe,
jaké jsou ve Špindlu podmínky? A jaká byla celá sezona?
Filip PULTAR, redaktor
-------------------Dobrý večer. Ano, je to tak, ta sezona pomalu končí. Většina těch zimních ski areálů už má
zavřeno. Tady v Krkonoších se bude zítra naposledy lyžovat jen tady ve Špindlerově Mlýně, ve
Svatém Petru, pak také v Harrachově a v Peci pod Sněžkou. Jinak tady teď prší, občas padne
nějaká ta sněhová vločka. Na sjezdovkách je sice stále ještě kolem třiceti centimetrů sněhu,
ovšem ten sníh je velmi mokrý, takže to lyžování je, je jen pro ty nejzarputilejší. Tady ve Špindlu
se bez dvou dnů lyžovalo čtyři měsíce, což je lepší celorepublikový průměr. Zejména ty menší ski
areály měly velké existenční problémy, a to už několikátou zimu po sobě. Podívejte se na
reportáž.
/ Reportáž /
Filip PULTAR, redaktor
-------------------Provozovatelé lyžařských areálů vnímají poslední roky, co se počasí týká, jako jednu velkou
loterii.
Dagmar HONSOVÁ, meteoroložka
-------------------Průměrný počet sněžení na území Česka, respektive v horských oblastech se pohybuje kolem
sto dvaceti dnů za roční období. Letos ale sněžilo v horských oblastech pouze třicet osm dnů.
Filip PULTAR, redaktor
-------------------V zisku tak jsou letos snad jen ta velká střediska. Nebylo to ale zadarmo. Investice byly obrovské.
Na

druhou

stranu

komfortní

lanovky

nebo

Čeněk JÍLEK, Ski areál Špindlerův Mlýn
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široké

tratě

dokázaly

lyžaře

namlsat.

-------------------Máme tržby zhruba o patnáct procent vyšší než v loňským roce. Tak nám přišlo o deset procent
českých návštěvníků víc než v loňským roce.
Petr HYNEK, Ski Černá hora - Pec
-------------------Leden výborný, první polovina března výborný. Ve finále dá se říct lepší průměr.
Filip PULTAR, redaktor
-------------------Zato menší areály, například v Jeseníkách, v Beskydech nebo Orlických horách letos trpěly. Na
zavření to prý není, ale pokud se to bude opakovat i příští zimu, krach přijít může.
Libor KNOT, Asociace zimních středisek
-------------------Samozřejmě úplně se nedá vyloučit, že by to ke krachu několika středisek v řádu jednotek mohlo
vést.
Filip PULTAR, redaktor
-------------------Vždyť, když jsme na horách natáčeli kolem Vánoc, provozovatelé poloviny lanovky ještě vůbec
nezahájili provoz.
Milan RYCHTR, starosta, Vítkovice v Krkonoších
-------------------Ty Vánoce, to dělá takovejch zhruba třicet procent z celkový tržby.
Filip PULTAR, redaktor
-------------------Zkrátka sezona byla letos někde i o měsíc kratší, a proto se ji třeba v Peci nebo ve Špindlu snaží
natáhnout, co to dá. A že v tomto týdnu padaly teplotní rekordy, lyžařům vůbec nevadí.
osoba
-------------------Fantastický úplně. Sníh je vynikající.
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osoba
-------------------Paráda. No, my dneska zakončujeme sezonu.
osoba
-------------------Sluníčko parádní.
Filip PULTAR, redaktor
-------------------Filip Pultar, Televize Nova.
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Mírná zima žádný ze skiareálů nepoložila
Právo - 8.4.2016
rubrika: Východní Čechy - Královéhradecký kraj, Pardubický kraj - strana: 12 - autor: Vladislav
Prouza
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Uplynulá lyžařská sezóna: kromě skiareálů prodělek, příští zima
rozhodne o existenci ostatních
bydlet.cz - 10.4.2016
rubrika: Tipy a triky - strana: 00
Jsme na pokraji krachu. Tak mluví většina provozovatelů lyžařských areálů po letošní
sezóně. Ta totiž byla co do množství sněhu a klimatických podmínek už třetí v řadě velmi
podprůměrná.
Vydělaly snad jen velké skiareály, které investovaly do nové techniky stamilióny korun a mohly
tak prodloužit sezonu i navýšit kapacity.
V průměru na našich horách za zimní sezonu sněží 120 dnů, letos to bylo 38 dnů. V zisku tak
jsou letos jen velká střediska. Nebylo to ale zadarmo. Investice byly obrovské, na druhou stranu
komfortní lanovky nebo široké tratě dokázaly lyžaře namlsat.
Zato menší areály například v Jeseníkách, Beskydech nebo Orlických horách letos trpěly. Na
zavření to prý není, ale pokud se to bude opakovat i příští zimu, krach může přijít.
Když jsme na horách natáčeli kolem Vánoc, provozovatelé poloviny lanovek ještě vůbec
nezahájili provoz. Zkrátka sezona byla letos někde i o měsíc kratší. a proto se ji třeba v Peci nebo
ve Špindlu snaží natáhnout, co to dá. A že v tomto týdnu padaly teplotní rekordy? To lyžařům
vůbec nevadí.
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Sezona končí. Utrácet mohou jen ve Špindlu
Mladá fronta DNES - 11.4.2016
rubrika: Kraj Hradecký - strana: 15 - autor: Tomáš Plecháč
Rozbředlý sníh, mrholení a ve vyšší nadmořské výšce pár centimetrů nového sněhu. Přestože
počasí ve Špindlerově Mlýně o víkendu za moc nestálo, s lyžařskou sezonou se přijelo rozloučit
několik stovek nadšenců.
Sezona skončila. O víkendu se naposledy lyžovalo v
Krkonoších. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Sezona o víkendu definitivně skončila v Peci
pod Sněžkou i ve Špindlerově Mlýně. Tam
může po letošní zimě panovat spokojenost.
Středisko

překonalo

hranici

půl

milionu

návštěvníků a možná i proto plánuje investice
ve výši 210 milionů korun. Ostatní areály však
na tom jsou sotva průměrně a vlekaři kvůli nižšímu zisku musí některé investice odložit.
Na východočeských horách se opakoval scénář z posledních let: slabší začátek a naopak
výborný závěr zimy. Sezonu také poznamenaly obrovské výkyvy počasí. Podle ředitele Asociace
horských středisek České republiky Libora Knota skiareály v prosinci hlásily v průměru
dvacetiprocentní propad tržeb.
„V lednu ale byla dobrá návštěvnost. Projevily se investice do zasněžování, které střediska před
sezonou realizovala,“ upozorňuje Knot (o investicích jsme psali zde).
Slabší únor, kdy hory zasáhlo několik oblev s deštěm, vlekařům vynahradil slunečný a na sníh
nebývale bohatý březen. Na konci sezony byly podmínky mimořádně dobré: zatímco v podhůří
panovaly jarní teploty, na sjezdovkách stále leželo půl metru sněhu, což se projevilo i na
návštěvnosti. Do Špindlerova Mlýna o prodlouženém velikonočním víkendu přijelo lyžovat 17 tisíc
lidí, tedy o pět tisíc více než v loňském roce.
Právě Špindlerův Mlýn má za sebou velmi povedenou zimu. Turnikety prošlo více než půl milionu
lyžařů a snowboardistů. Díky masivním investicím do umělého zasněžování se lyžovalo celou
zimu bez přestávky, výjimečně dobrý byl především leden.
„Návštěvnost se meziročně zvýšila asi o deset procent, na tržbách jsme zaznamenali
patnáctiprocentní nárůst,“ říká ředitel skiareálu Čeněk Jílek.
Na růstu návštěvnosti se projevil také věrnostní internetový program Gopass, díky kterému
mohou zákazníci skipasy kupovat přes e-shop za zvýhodněné ceny a vyhnout se frontám u
pokladen. Od spuštění projektu v loňském roce se zaregistrovalo už 50 tisíc zájemců (o projektu
jsme psali zde).
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Celosezonní permanentku si letos ve Špindlu koupilo 1 600 lyžařů a provozovatel doufá, že počet
držitelů celosezonních skipasů poroste. Motivuje je k tomu speciální akcí. Do konce dubna nabízí
tento typ permanentky v internetovém e-shopu za 4 990 korun „na splátky“: zájemci nyní zaplatí
pouze pětinu částky a zbytek doplatí na podzim. Běžně přitom stojí dvojnásobek.
„Věříme, že se s naší Chytrou sezonkou dostaneme k číslu osm tisíc,“ naznačuje marketingový
ředitel skiareálu René Hroneš.
Hlavní letní investicí bude stavba repasované lanové dráhy na Horních Mísečkách. Čtyřsedačka
až do loňského roku, než ji nahradila nová šestimístná lanovka s bublinou proti nepřízni počasí,
vozila lyžaře ze Svatého Petra na Pláně. Skiareál v současnosti řeší administrativní záležitosti a
stavbu chce zahájit na podzim.
„Před další zimní sezonou jsme připraveni proinvestovat 210 milionů korun, z toho 70 milionů
půjde do nového zasněžovacího systému na medvědínské straně,“ dodává Čeněk Jílek.
Černá hora: lepší průměr
Ředitel Skiresortu Černá Hora-Pec Petr Hynek, pod který spadá pět středisek a 41 kilometrů
sjezdovek na jediný skipas, hodnotí letošní sezonu jako lepší průměr: „Sezonu poznamenaly
výkyvy počasí. Návštěvnost byla obdobná jako v loňském roce.“ Nejlepšími měsíci v jednotlivých
areálech resortu byly leden a březen.
Výborně se podle Hynka osvědčily velké předsezonní investice do nových lanovek na Černé hoře
a v Peci pod Sněžkou i do záchytného parkoviště pro 250 automobilů pod sjezdovkou Hofmanky
(více o projektech zde).
„Parkoviště znamenalo uklidnění dopravy v Janských Lázních, nová lanovka Hofmanky byla pro
návštěvníky velký tahák. Když bylo normální počasí, byl zájem o skiareál značný,“ pochvaluje si
Hynek a dodává, že se vyplatily také investice do zasněžování. Díky nim janskolázeňští vlekaři
nemuseli v hlavních areálech ani jednou za celou zimu přerušit provoz.

Sezona skončila. O víkendu se naposledy lyžovalo v Krkonoších.
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Největší krkonošský skiresort před sezonou investoval 250 milionů korun, před nadcházející
zimou však tak štědrý nebude. Hlavní investici - čtyřsedačkovou lanovku v Černém Dole - letos
pouze zahájí stavbou horní stanice.
V současnosti se pracuje na územním řízení pro stavbu 700 metrů dlouhého vleku se sjezdovkou
v Javořím dole, která má být prvním krokem k připojení celého údolí Javořího dolu ke skiareálu v
Peci. Skiresort připravuje také projekt nové dvoupodlažní restaurace na Černé hoře a nového
parkoviště v Černém Dole.
„Letošní zima nám ukázala, jaká může být. Je potřeba investovat, ale nemůžeme každý rok utratit
čtvrt miliardy. Na našich dlouhodobých plánech se nic nemění, ale všechno má svůj čas,“
upozorňuje šéf skiresortu.
Do osmi let by v okolí Černé hory mělo vzniknout na české poměry obří superstředisko se 70
kilometry sjezdovek. Investice do rozvojových plánů se bude pohybovat okolo jedné miliardy
korun (více čtěte zde).
Letní skipas změní podobu
Velkou novinku chystají janskolázeňští vlekaři na letní sezonu. Zásadní proměnou projde letní
zvýhodněná společná jízdenka na lanovky, turistické autobusy a bobovou dráhu ve východních
Krkonoších. Letní skipas bude nově nabízet neomezený počet jízd po dobu maximálně sedmi
dnů. Totéž bude platit také pro cestování v turistických autobusech mezi oběma hlavními
středisky.
Z průměru nevybočila letošní sezona v Orlických horách. Skicentrum Říčky bylo letos v provozu
110 dní, nejdéle ze všech areálů v okolí. Návštěvnost měli obdobnou jako v loňském roce.
„Jsme relativně spokojeni, byla to průměrná sezona. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo
sjezdovky otevřít už o Vánocích, kdy chyběl přírodní sníh, propad u nás nebyl tak výrazný,“ říká
šéf skicentra Petr Kánský.
Vlekaři v Deštném v Orlických horách hodnotí zimu jako lehce podprůměrnou. „Provoz jsme
zahájili až po Novém roce. Návštěvnost byla i kvůli tomu nižší než vloni, ale není to žádná
tragédie,“ uvádí vedoucí střediska Petr Prouza.
Před novou sezonou chtějí opět posílit zasněžovací systém, větší projekty však musí odložit. Jde
hlavně o stavbu nové lanové dráhy v areálu Marta II. „Na takovou investici musíme být připraveni
a letošní sezona nám v tom zrovna nepomohla,“ dodává Prouza.
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Pořadatelé zrušili veletrh
Brněnský deník - 12.4.2016
rubrika: Brno - strana: 03 - autor: (sy)
Veletrhy Brno zrušily veletrh InterMountain, který se měl v dubnu poprvé konat na brněnském
výstavišti. Dosud jej pořádala Asociace lanové dopravy zpravidla v horských střediscích. Po 20
letech se rozhodla, že veletrh předá profesionálům a vybrala Veletrhy Brno. "Vyhodnotili jsme, že
to bude nejlepší pro jeho rozvoj. Reagovali jsme na podněty vystavovatelů," řekl ČTK prezident
asociace Jakub Juračka. Pro letošní ročník se ale nepodařilo podepsat smlouvu s minimálním
počtem vystavovatelů a nový pořadatel rozhodl, že nepůjde do obchodního rizika.
Veletrh, který se pravidelně konal jednou za dva roky, byl poprvé v roce 1992 v Peci pod Sněžkou
a naposledy před dvěma lety ve Špindlerově Mlýně. Představují se na něm výrobci lanovek,
lyžařských vleků a dalších technologií pro lyžařské areály. Asociace lanové dopravy sdružuje
zhruba 150 členů.
"Situace na trhu je taková, že bychom veletrh nedokázali uspořádat v plánované minimální
velikosti," řekl dnes ČTK Jiří Palupa z Veletrhů Brno. Podle Juračky jde o dobré rozhodnutí. "Ani
Veletrhy, ani my jako asociace nemáme zájem dělat neúspěšné akce," řekl. Poukázal na
obdobný veletrh v Liptovském Mikuláši, který se konal v posledních dnech za minimálního zájmu
provozovatelů lyžařských středisek. Podobný veletrh v italském Bolzanu Alpitec, který se měl
letos konat, byl bez náhrady zrušen. Zůstal však například Mountain Planet v Grenoblu, jenž
začne ve středu.
Zda bude veletrh v dalších letech pokračovat, hodlá asociace řešit v září. "Letos už šlo o druhou
zimu po sobě, kdy provozovatelům lyžařských středisek vypadla část příjmů kvůli Vánocům bez
sněhu. Dá se takto přežívat, ale brzdí to peníze na investice. A investoři, kteří mají peníze z
jiných činností, začali velmi pečlivě rozmýšlet, zda má smysl ještě pořád tak masivně investovat.
Počasí je náš velký nepřítel," řekl Juračka.
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Další mizerná sezona. Prodělali jsme boty, stěžují si vlekaři
hradecky.denik.cz - 12.4.2016
rubrika: Podnikání - strana: 00
Východní Čechy - Už třetí rok po sobě není do zpěvu většině východočeských lyžařských areálů.
Už potřetí totiž byla mírná a na sníh skoupá zima.
Poslední lyžování o víkendu kazilo uplakané počasíAutor:
DENÍK/Jana Mudrová

Třeba v Pardubickém kraji sezona vydělala jen
rozvíjejícímu se areálu v Dolní Moravě pod Králickým
Sněžníkem.

Spokojena

jsou

i velká

střediska

v Krkonoších. Provozovatelům těch menších ale
zbývají dost často oči pro pláč.
Velmi dobrou zimní sezonu mělo největší české
lyžařské

středisko

Špindlerův

Mlýn.

Jeho

návštěvnost meziročně stoupla o deset procent na půl milionu lyžařů a byla tak nejvyšší za
poslední tři roky. S právě skončenou sezonou, kterou provázely výkyvy teplot a nestálé počasí,
jsou spokojení i tamní hoteliéři.
Jako lepší průměr hodnotí uplynulou sezonu hlavní konkurent – krkonošský SkiResort Černá hora
– Pec. Hlavně díky březnu, kdy bylo vůbec nejvíc sněhu za celou sezonu.
„Byli jsme jedno z mála středisek, kde se v prosinci lyžovalo a kde se provoz nepřerušil. Do
minulého

týdne

nám

vydržely sjezdovky

plně

zasněžené,"

řekl

marketingový ředitel

špindlerovského Skiareálu René Hroneš.
Lyžaři podle něj ocenili i investici do nové šestisedačkové lanovky na Pláně a turisty přitáhla
i atrakce ledária s ledovými sochami na vrcholu Plání. Středisko vloni investovalo 100 milionů
korun do umělého zasněžování.
„Sezonu hodnotíme jako lepší průměr. Nové investice do lanovek, zasněžování a skibusů se
jednoznačně ukázaly jako krok správným směrem. Když bylo dobré počasí, byla velmi dobrá
i návštěvnost. Vracejí se čeští návštěvníci a zvyšují se počty polských návštěvníků," řekl ředitel
SkiResortu Černá hora – Pec Petr Hynek.
Lyžaři podle něj kvitují, že na jeden skipas mohou využít služeb pěti středisek. SkiResort před
sezonou investoval rekordních 250 milionů korun, hlavními stavbami byla šestisedačková lanovka
na Černé hoře a čtyřsedačka v Peci pod Sněžkou.
Jako průměrnou naopak hodnotí sezonu středisko Mladé Buky u Trutnova. „Prosinec byl špatný a
jeho výpadek se již v průběhu sezony zcela vyrovnat nepodařilo. Naopak leden byl vysoce
nadprůměrný," řekla šéfka mladobuckého areálu Kateřina Pilařová.
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Propad tržeb
Podobně jsou a tom další menší střediska. V areálu Buková hora a Čenkovicích v Orlických
horách začala sezona také až v lednu, o prosincové tržby centrum přišlo a meziročně již výnosy
nedohnalo. „Kdyby nasněžilo 10. prosince, bylo vše jinak," řekl vedoucí skiareálu Radek
Procházka.
Areál Hlinsko na Vysočině zaznamenal proti minulé sezoně dokonce třicetiprocentní propad
tržeb. Vedoucí skicentra Robert Vokáč konstatuje, že spolek bude mít peníze na prostou
reprodukci. Větší investice odloží. „V tuto chvíli nejsou peníze na rozvoj. Potřebujeme výkonnější
zasněžování. Počet mrazivých dnů klesá rok od roku," řekl Vokáč.
V areálu Peklák u České Třebové se lyžovalo 35 dní. V průměru bývá sezona dvakrát tak dlouhá.
„Nejezdili jsme o zimních ani jarních prázdninách, tržby byly opravdu špatné," řekl vedoucí centra
Zdeněk Vávra.
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Letošní lyžařská sezona měla v průměru jen 92 dnů
denik.cz - 14.4.2016
rubrika: Ekonomika - strana: 00
Praha - Letošní lyžařská sezona byla opět velmi krátká, trvala v průměru pouze 92 dnů.
Předchozí sezona měla 110 dní. Návštěvnost tuzemských skiareálů dosáhla kvůli teplému počasí
a nedostatku přírodního sněhu jen 88 procent loňské sezóny a tržby areálů se snížily o desetinu.
Skiareály musely sjezdovky uměle zasněžovat po delší dobu, někde kvůli výkyvům počasí
i opakovaně, což zvyšovalo náklady na provoz. Na dnešní tiskové konferenci to uvedla Asociace
horských středisek.

Ilustrační fotografie.Autor: Deník

"Šlo o třetí teplou zimu v řadě. Průměrná délka sezony byla letos sice 92 dnů, ale skutečně
efektivní provoz byl v některých případech až o třetinu kratší. V uplynulé sezoně se dalo
zasněžovat v průměru 32 dnů, což je o něco málo méně než v předchozí," uvedl ředitel asociace
Libor Knot.
Problém podle něj byl především v tom, že vyrábět sníh bylo nutno po dlouhou dobu a na mnoha
místech i opakovaně. Většina areálů investovala do zasněžovacích zařízení velké prostředky a
shodují se v tom, že bez této modernizace by provoz nebylo možno udržet na dobré úrovni.
Právě díky těmto investicím se horská střediska podle asociace vyrovnala s nepříznivými
podmínkami dobře, s minimálními ztrátami a jejich další rozvoj by neměl být výrazněji omezen.
Rozdíly v dosažených výsledcích mezi velkými a malými areály jsou ale značné.
14

Průměrná teplota vzduchu byla v letošní zimě 1,8 stupně Celsia, v předchozí sezoně to byly dva
stupně. Dlouhodobý teplotní průměr je přitom -0,8 stupně. Srážky byly letos sice vyšší, ale ani ty
nedosahovaly dlouhodobých úhrnů.
Letošní zima by podle vlekařů neměla zásadněji ovlivnit provoz středisek ani splatnosti
investičních úvěrů. Skiareály před zimní sezónou 2015/16 investovaly do modernizace celkem
1,1 miliardy Kč. Na příští sezónu tempo investic mírně zpomalí a skiareály investují například do
nových lanovek či umělého zasněžování zhruba 650 milionů korun.
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Asociace: Letošní lyžařská sezona měla v průměru jen 92 dnů
finance.cz - 14.4.2016
strana: 00 - autor: Financninoviny.cz
Praha 14. dubna (ČTK) - Letošní lyžařská sezona byla opět velmi krátká, trvala v průměru pouze
92 dnů. Předchozí sezona měla 110 dní. Návštěvnost tuzemských skiareálů dosáhla kvůli
teplému počasí a nedostatku přírodního sněhu jen 88 procent loňské sezóny a tržby areálů se
snížily o desetinu. Skiareály musely sjezdovky uměle zasněžovat po delší dobu, někde kvůli
výkyvům počasí i opakovaně, což zvyšovalo náklady na provoz. Na dnešní tiskové konferenci to
uvedla Asociace horských středisek.
\"Šlo o třetí teplou zimu v řadě. Průměrná délka sezony byla letos sice 92 dnů, ale skutečně
efektivní provoz byl v některých případech až o třetinu kratší. V uplynulé sezoně se dalo
zasněžovat v průměru 32 dnů, což je o něco málo méně než v předchozí,\" uvedl ředitel asociace
Libor Knot.
Problém podle něj byl především v tom, že vyrábět sníh bylo nutno po dlouhou dobu a na mnoha
místech i opakovaně. Většina areálů investovala do zasněžovacích zařízení velké prostředky a
shodují se v tom, že bez této modernizace by provoz nebylo možno udržet na dobré úrovni.
Právě díky těmto investicím se horská střediska podle asociace vyrovnala s nepříznivými
podmínkami dobře, s minimálními ztrátami a jejich další rozvoj by neměl být výrazněji omezen.
Rozdíly v dosažených výsledcích mezi velkými a malými areály jsou ale značné.
Průměrná teplota vzduchu byla v letošní zimě 1,8 stupně Celsia, v předchozí sezoně to byly dva
stupně. Dlouhodobý teplotní průměr je přitom -0,8 stupně. Srážky byly letos sice vyšší, ale ani ty
nedosahovaly dlouhodobých úhrnů.
Letošní zima by podle vlekařů neměla zásadněji ovlivnit provoz středisek ani splatnosti
investičních úvěrů. Skiareály před zimní sezónou 2015/16 investovaly do modernizace celkem
1,1 miliardy Kč. Na příští sezónu tempo investic mírně zpomalí a skiareály investují například do
nových lanovek či umělého zasněžování zhruba 650 milionů korun.
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Majitelé lyžařských areálů investovali do zimy přes miliardu, se
sezónou jsou spokojeni
zpravy.rozhlas.cz - 14.4.2016
rubrika: politika - strana: 00 - autor: Barbora Kladivová
Vlekaři vystavili účet za uplynulou lyžařskou sezónu. Do zimy letos investovaly více než jednu
miliardu korun, a to hlavně kvůli teplé zimě a častému zasněžování. I přes teplé počasí je ale
Asociace horských středisek s průběhem lyžařské sezóny spokojená.
Majitelé lyžařských areálů investovali do letošní zimy rekordních 1,1 miliardy korun. V porovnání s
loňským rokem tak byly investice téměř dvojnásobné.
V provozu byly areály v průměru 92 dní, tedy o dvacet dní méně než loni. Přes hlavní svátky
fungovalo asi 20 lyžařských středisek. Opravdová zimní sezóna tak ve většině areálů začala až
okolo 4. ledna.
Majitelé lyžařských areálů investovali do zimy 1,1 miliardy korun. Se sezónou jsou spokojeni.
Podrobnosti zjišťovala Barbora Kladivová
Průměrná teplota se letos v zimě pohybovala okolo necelých dvou stupňů Celsia. Areály proto
musely zasněžovat celkem 32 dní a zvýšily se náklady na provoz.
„Poprali jsme se s tím a díky tomu, že Asociace horských středisek dnes sdružuje převážně silná
střediska, která v minulosti hodně investovala,
tak můžeme říct, že jsme zimu přečkali s
minimálními ztrátami. Věříme, že cesta je
právě v investicích,“ říká prezident Asociace
Horských středisek Jiří Bis.
Majitelé lyžařských areálů investovali do zimy přes
miliardu (archivní foto)Foto: pixabay.com

Návštěvnost tuzemských skiareálů se navíc
kvůli teplému počasí a nedostatku přírodního sněhu snížila.
„Letos jsme došli k průměrnému číslu 88 procent návštěvnosti loňského roku, propad je tu 12
procent,“ upřesňuje ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.
Tržby klesly v porovnání s loňskem o jednu desetinu, proto se horské areály snaží lákat
návštěvníky i v létě. Letos jich tak budou v provozu tři čtvrtiny.
V každém areálu by pak měly svézt turisty až čtyři lanovky. Návštěvníci budou moct na českých
horách využít třeba i takzvané single traily, tedy přírodní tratě pro kola nebo koloběžky.
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Krátce
Hospodářské noviny - 15.4.2016
rubrika: Podniky a trhy - strana: 19
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Novinky přitáhly lyžaře
5plus2 - 15.4.2016
rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: TOMÁŠ PLECHÁČ
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Špindlerův Mlýn plánuje stavbu první rozhledny
novinky.cz - 18.4.2016
rubrika: Cestování - strana: 00
Léto je pro české hory stále důležitější období. Po posledních třech teplých zimách
s nedostatkem přírodního sněhu se areály snaží více investovat do letních atrakcí, třeba do
nových stezek pro horská kola. Například Skiareál Špindlerův Mlýn do budoucna chystá stavbu
nové rozhledny na Pláních, která má podpořit letní turistický ruch.

Špindlerův Mlýn, FOTO: Profimedia.cz

„Letní sezóna bude čím dál důležitější. Ale není to jenom výsledkem této sezóny nebo těch
předchozích, je to obecný jev, který je i v alpských zemích," řekl ředitel Asociace horských
středisek Libor Knot.
Návštěvníků na českých horách podle něj v létě přibývá. Skiareál Špindlerův mlýn chce
dobudovat bikepark ve Svatém Petru, vzniknout by také měly ve spolupráci s Krkonošským
národním parkem další naučné stezky.
U horní stanice lanovky na Pláně plánuje areál postavit první rozhlednu ve městě. Ta by měla
přilákat v létě více turistů. „Máme několik vytipovaných míst. Musíme najít nějaký konsenzus se
všemi orgány a národním parkem," uvedl obchodní ředitel skiareálu René Hroneš.
Investice do infrastruktury
O konkrétní podobě rozhledny zatím nebylo rozhodnuto. Hroneš čeká, že podíl letního provozu
na obratu skiareálu stoupne v budoucnu ze současných 20 na 30 až 35 procent. Areál letos
investuje celkem 210 miliónů korun, mimo jiné do stavby 600 metrů dlouhé čtyřsedačkové
lanovky z Horních Míseček na Medvědín.
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Horské areály budou letos více investovat například do nových stezek pro horská kola. „Mnoho
středisek staví tzv. single traily, tedy jednostopé tratě, které jsou ovšem jiné než sjezdové tratě
pro sjezdová kola. Toto jsou tratě pro celé rodiny," uvedl Knot.
Budují se také dětská hřiště s atrakcemi. Letní provoz mají nyní tři čtvrtiny horských středisek
sdružených v asociaci, jen loni spustila letní provoz tři tuzemská horská střediska.
Skiareál Lipno plánuje letos investovat do letních atrakcí 80 miliónů korun, tedy stejnou částku
jako na zimní sezónu. Připravena bude řada novinek. „Ať už jsou to single trail tratě, bikerské
tratě a další atrakce, které lidem umožní dovolenou strávit aktivně," uvedl spolumajitel areálu
Miloš Kratochvíl.
V případě Lipna představuje podíl letního a zimního provozu 50 na 50. V létě také vyroste kolem
Lipna obří olympijský park, ve kterém si po dobu konání letních olympijských her v Riu budou
moci zájemci vyzkoušet různé sportovní disciplíny. Desítky sportovišť budou rozprostřeny okolo
celého lipenského jezera.
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TOP 09: Vláda jde proti přírodě i proti Evropské unii
parlamentnilisty.cz - 19.4.2016
rubrika: Politici voličům - strana: 00 - autor: PV
Vláda má problém, který si způsobila sama, ale doplatí na něj občané a česká příroda.
České republice hrozí, že zastavením dopravních staveb z důvodu neplatné dokumentace EIA a
nedodržováním závazků v ochraně životního prostředí přijde o miliardy korun. Může za to ministr
životního prostředí Richard Brabec.
“Vláda včera už poněkolikáté odložila rozhodnutí vyhlásit dvě lokality za chráněné. Tímto
lavírováním si zahrává s velkými finančními ztrátami, ale také dělá České republice obyčejnou
mezinárodní ostudu,“ uvedl expert TOP 09 na životní prostředí poslanec Michal Kučera. TOP 09
včera vyzvala vládu, aby splnila své závazky EU a schválila ochranu těchto území.
Spor s EU o zařazení některých území (Porta Bohemica a Slavíkovy ostrovy) kolem řeky Labe na
seznam Evropsky významných lokalit může Českou republiku stát až 72 miliard. Hrozí zastavení
přísunu peněz z Operačního programu životní prostředí. “To jsou peníze na zlepšování kvality
vod a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší, odpady a ekologické zátěže, ochranu
a péče o přírodu a krajinu ale i na energetické úspory. Tedy na opatření, která přímo zlepšují
kvalitu života a zdravíobyvatel,“ říká člen předsednictva TOP 09 Tomáš Tesař.
Vláda přitom ještě ani nevyřešila problém s platností dokumentace EIA, který ohrožuje budování
a dokončení dopravních staveb za více než 125 miliard korun. Většina dopravních staveb nemá
dnes, v rámci povolovacího řízení platnou dokumentaci. Nejde přitom pouze o peníze z EU na
spolufinancování těchto staveb, ale především o možnost vůbec začít stavět či stavby
rozestavěné dokončit. “Když ministr dopravy, který je zodpovědný za přípravu a realizaci
dopravních staveb, pochopil, že se drtivá většina klíčových dopravních staveb nezačne stavět,
začal připravovat materiály na vládu, ve kterých chce prokázat, že za tuto situaci nemůže on ale
ministr životního prostředí. Bohužel, faktem je neuvěřitelná situace: nezahájené stavby nelze
zahájit a zahájené stavby lze napadnout pro neplatnost dokumentace a tedy zastavit," uvedl člen
předsednictva TOP 09 Tomáš Tesař.
Za těchto okolností by Sněmovna měla projednávat dva důležité zákony - zákon o ovzduší a
zákon o ochraně přírody a krajiny. Ani jeden z nich podle TOP 09 nepřináší takové změny, které
od něj veřejnost čekala, ani takové, které vláda slibovala. “Zákon o ovzduší chce umožnit jakýmsi
hlídkám, aby zasáhly do vašeho soukromí jen kvůli topení. Zcela bez soudního povolení se má za
asistence policie kontrolovat, zda nějaká babička na vsi nepálí v kamnech igelitové pytlíky od
svačiny. Ministr Brabec zcela rezignoval na dlouhodobé a odborné řešení a zvolil tu
nejjednodušší cestu, která nám všem bere další kus svobody,“ uvedl poslanec a člen výboru pro
životní prostředí Sněmovny Michal Kučera. Systémová řešení přitom existují. Je jím např.
přechod na jiné, ekologičtější způsoby vytápění.
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Už od října 2015 čeká na projednání zákon o ochraně přírody a krajiny. “Z původně ambiciózní a
moderní normy se nejrůznějšími úpravami pomalu stává zákon, který by měl vyhovět všem a
nikomu,“ říká poslanec Kučera. Zákon, který ovlivní zejména budoucí podobu Šumavy, je totiž
střetem developerů a investorů, kteří chtějí Šumavu přeměnit v lunapark, vystavět lyžařské
areály, rekreační centra, golfová hřiště a všech, kteří chtějí Šumavu nedotčenou - mezi ty se
počítá i TOP 09. “Zákon jsme ochotni podpořit, ale záleží na tom, jak se během projednávání ve
Sněmovně změní, a zda zvítězí zájmy developerů nebo ochrana krajiny," dodal člen Výboru pro
životní prostředí a hospodářského výboru Sněmovny poslanec Michal Kučera (TOP 09).

24

Babiš (ANO): Umělé zasněžování – podpora sportu, ale i narušení
životního prostředí
parlamentnilisty.cz - 22.4.2016
rubrika: Politici voličům - strana: 00 - autor: PV
Umělé zasněžování vnímáme jako běžnou součást zimního období, respektive lyžařských
areálů. Zejména v posledních letech by se
bez zasněžování většina areálů v ČR ani
neobešla.
Foto: Hnutí ANO, Popisek: Miloš Babiš, poslanec hnutí
ANO

Pokud by se měly spolehnout pouze na přírodní
sníh, sezóna by se zcela jistě významně
zkrátila.
Umělé zasněžování sebou přináší jak řadu pozitiv, tak sebou nese i určité problémy související s
narušováním životního prostředí. Lyžování je jedním ze sportů, který má v Česku velkou tradici.
Je to společně například s cyklistikou důležitý rodinný sport, ke kterému řada českých rodičů své
děti vede. Obzvlášť v dnešní době, kdy se snažíme, aby děti víc sportovaly a ne jen seděly u
počítačů a to i z důvodu narůstající dětské obezity, je důležité, aby tu nabídka oblíbeného
zimního sportu byla, pokud možno po celou zimní sezónu.
Ale je tu i druhá strana mince. Samotná výstavba lyžařských areálů je zásahem do rázu krajiny, v
případě České republiky často i zásahem do krajiny chráněné.
Mezi negativní vlivy, které sebou výstavba a provoz přináší, patří například odlesňování a
narušování půdního povrchu (možnost vzniku erozí), světelné a hlukové znečištění a také
ovlivnění vodního režimu v daném území. Poslední zmíněný jev nastává právě v důsledku
umělého zasněžování.
Jaké jsou hlavní problémy umělého zasněžování? Řada lidí, mezi nimi i provozovatelé lyžařských
areálů, jsou zastánci toho, že umělý sníh je, co se týče složení a vlastností, téměř stejný jako
přírodní sníh. Tak tomu však není. Umělý sníh se vyrábí z vody odebrané z vodních toků, která
má jiné složení než voda srážková – je například více mineralizována a to znamená větší
zasolení půdy a tím pádem nepříznivější prostředí pro rostliny. Vzhledem k tomu, že díky
umělému zasněžování zůstává sníh na plochách sjezdovek déle, dochází postupně ke změně
vegetace. Tam, kde dřív byly rozmanité druhy porostu, se daří spíše rostlinám nenáročným, tedy
zejména trávám a krajina tak ztrácí svou druhovou rozmanitost.
S tím souvisí i druhý problém – odběr vody z vodních toků. Některá střediska mají již vybudované
nádrže na zadržování vody, které jsou zároveň součástí protipovodňových opatření a koncepcí
na daném území. Další odběr je ale přímo z vodních toků, což především v případě menších řek
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může přinášet problémy s nedostatkem vody v těchto tocích. Naopak postupné roztávání
technického sněhu může rozšiřovat problém s nárůstem vody v korytech v období tání. Díky
technickému sněhu se toto problematické období uměle prodlužuje. Navíc voda z tání není tolik
zadržována v krajině, protože technický sníh mění i půdu pod sebou, která pak není schopná
zachytit nápor množství vody.
Dalším zásadním problémem umělého zasněžování je přidávání aditiv do technického sněhu. Byť
se k přidávání přísad napomáhajících tvorbě umělého sněhu většina provozovatelů zařízení
nehlásí, jsou používány všude po světě. Používají se speciální bílkoviny a některé detergenty.
Jeden z používaných přípravků je bakterie obsahující toxické látky, která způsobují zmrznutí
květů rostlin a poškozují jejich buňky. Během tání se pak tyto přísady dostávají do vodních toků.
Jak předcházet poškozování životního prostředí v důsledku umělého zasněžování? Řešením
může být úprava zákona o posuzování vlivů na životní prostředí tak, aby každý záměr lyžařského
areálu musel projít posouzením, které zhodnotí veškeré vlivy použitých technologií na životní
prostředí. V současné době totiž pod přímé posouzení spadají pouze areály v chráněné krajině.
Záměry týkající se lyžařské infrastruktury v nechráněných oblastech prochází pouze tzv.
zjišťovacím řízením.
Sport bychom podporovat měli, ale osobně se přikláním k zákazu aditiv u zasněžování a povinné
EIA u každé sjezdovky.
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Financování sportu
ČT 24 - 22.4.2016
pořad: 90' ČT24 - vysíláno: 20:00 - pořadí zprávy: 02
Sport se letos po několika let ech dočkal vyšší podpory z rozpočtu, to už jsme tady říkali. Pro rok
2016 může počítat s částkou 3 a tři čtvrtě miliardy korun ze státní kasy. Ještě před 6 lety to přitom
byly jen necelé 2 miliardy. Od roku 2012 až do loňska pak do sportu plynuly zhruba 3 miliardy
ročně a tato praxe by se teď měla změnit, protože pro rok 2017 už ministerstvo financí plánuje
tento balík navýšit až na miliard 6. O rok později by pak měla přibýt ještě jedna miliarda navíc. A
pojďme se teď podívat, jak se vlastně peníze ze státního rozpočtu rozdělují. Jdou totiž nejčastěji
přes sportovní svazy. Ty o peníze žádají v programech ministerstva školství, nejlépe se má v
tomto ohledu Fotbalová asociace České republiky. Ta si v posledních dvou letech přišla
dohromady na víc než 800 milionů korun. Navíc dalších asi 160 milionů získala v loňském roce, a
to ze zahraničních dotačních titulů. Sportem číslo 2, aspoň tedy podle objemu peněz od
ministerstva školství byla loni atletika. Na výchovu mládeže výdaje svazu a provoz sportovišť
dostala skoro tři stovky milionů korun, tedy podstatně víc než v roce 2014. No, a hokej, tedy
sport, který u nás hraje asi 110 tisíc registrovaných sportovců, loni dostal 276 milionů korun, což
je o něco méně než v roce předchozím. Pomoc ve formě dotací mu ale zajistila dalších 30 milionů
navíc, ty putovaly například i na údržbu a provoz 150 zimních stadionů po celé republice. Stejně
jako další sporty si oproti předloňskému roku polepšil třeba i tenis, ten dostal 152 miliony korun,
tedy asi o 4 miliony víc než v roce 2014. No, a ještě výrazněji, konkrétně o 26 milionů se v
loňském roce zvýšil objem peněz také pro poslední sport v naší tabulce, a to je lyžování. Tomu se
v České republice věnuje 30 tisíc registrovaných sportovců. Horská střediska ovšem samozřejmě
navštěvují další stovky tisíc lidí, což dělá z lyžování pro zajímavost nejoblíbenější zimní sport v
tuzemsku, téměř logicky. A je tu s námi ve studiu další host Devadesátky, bývalý ministr školství
Josef Dobeš, vítejte.
Josef DOBEŠ, bývalý ministr školství, ředitel, Fotbalová akademie 1. FK Příbram
-------------------Hezký večer.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Prosím, během vašeho působení na ministerstvu, jak už jsme si tady uvedli, tak jste operoval s
výrazně nižšími částkami, které měly plynout do českého sportu právě ze státních prostředků. Byl
to velký problém, blýská se teď skutečně na lepší časy, těch 6 miliard je o tolik víc reálně, než ty
přibližně 2 za vašeho působení?
Josef DOBEŠ, bývalý ministr školství, ředitel, Fotbalová akademie 1. FK Příbram
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-------------------Byl to ohromný problém a já už jsem to říkal tehdy a říkám to znovu, a těch 6 miliard je výrazný
pokrok, který může narovnat to letité podfinancování sportu. Já, když jsem nastoupil v roce 2010
na ministerstvo školství, tak jsem ten rozpočet měl podfinancovaný díky zásahům předchozích
ministrů. Třeba ministr Liška nevybojoval 300 milionů pro učitele a vzal je ze sportu, z kapitálu
sportu a už je tam nikdy nevrátil. Byla Sazka, byl tady pan Hušák a Sazka měla být to, měla
snášet to zlaté vejce a pan Hušák skončil v roce 2011, já jsem ho zažil 2 roky a pan Hušák
dovedl sport tam, kam ho dovedl. Takže to je druhý důvod.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Prosím, tady vás poprosím, o něco zpomalím, protože jak to tenkrát bylo vlastně se Sazkou? Vy v
letech 2011 a 12 jste mohl tehdy ještě počítat s nějakými přímými penězi, které ze Sazky plynuly,
nebo už ne?
Josef DOBEŠ, bývalý ministr školství, ředitel, Fotbalová akademie 1. FK Příbram
-------------------Já, ministerstvo nepočítalo, ale měly s tím počítat svazy a jednoty, ale nedostávaly je. Pan Hušák
ještě v roce 2011 říkal: "Sazka je zdravá, Sazka je čistá, budeme, dáváme tam peníze," a nebyla
to pravda. Já jsem tehdy proti tomu vystupoval, byla řada ještě dnešních funkcionářů, kteří panu
Hušákovi přikyvovali, říkali: "Peníze ze Sazky jdou," a nešly tam. Já bych tady možná dneska řekl
a chtěl jsem, připravoval jsem se na to, že byli 3 moji spolubojovníci dneska z funkcionářů, kteří
se postavili se mnou Aleši Hušákovi, byl to Miroslav Jansta, byl to Ivo Kaderka a byl to Zdeněk
Ertl. To byli tři odvážní v té době, kteří říkali: "Sazka už nesnáší zlaté vejce, Sazka snáší záprdky
do sportu a ten sport podle toho tak voní."
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------My právě ke kauze Sazka se za malou chvíli ještě dostaneme v informační přehledu. Poprosím
vás ještě o jinou věc. Vy jste celou dobu svého působení kladl sport jako jednu ze svých
klíčových priorit. Jak moc velkou prioritu to mělo tehdy ve vládě Petra Nečase, ve které jste byl?
Josef DOBEŠ, bývalý ministr školství, ředitel, Fotbalová akademie 1. FK Příbram
-------------------Bylo to velmi těžké. Já jsem tu podporu neměl, jakou má dneska ministryně, je potřeba poděkovat
paní Valachové a je potřeba poděkovat ministrovi financí. Já jsem naopak se pral o ty peníze,
jestli si pamatujete, v roce 2010 se přijímaly balíčky a úspory a muselo se škrtat. Já jsem musel v
první fázi škrtat 1,6 miliardy a pak jsem musel více než 2 miliardy. Ani korunu jsem neškrtl ze
sportu a transparentně jsem to i na vládě říkal, protože ten sport už neměl kam jít na tu dřeň.
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Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------No, zároveň se ale také pamatuju na titulky, které pravily: "Dobeš a Kalousek se dohodli na
systémové podpoře sportu," a to byl rok 2011, jestli se nepletu.
Josef DOBEŠ, bývalý ministr školství, ředitel, Fotbalová akademie 1. FK Příbram
-------------------Ano, ale byla o jenom fiktivní podpora, zde sedí předseda olympijského výboru, a my jsme ve
sněmovně a v Senátu byli zahaleni do šál a říkali jsme: "Hvězdy nepadají vzhůru." A oproti
ministrovi financí Kalouskovi jsme schválili ve sněmovně ony třetinky, kdy třetina peněz z hazardu
půjde do sportu, což byl ohromnej tedy úspěch, ale Senát to zvrátil díky lobbingu ministra financí
Kalouska a prohráli jsme to. S Jiřím Kejvalem jsme byli v Senátu a lobbovali jsme u všech
senátorů, takže na jednu stranu byla verbální podpora Miroslava Kalouska, na druhou stranu
tvrdej zářez do sportu.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Prosím jedna věc, která se skloňuje, co se podpory sportu týče už celá léta, samostatné
ministerstvo sportu. Vy jste s tímto nápadem operoval ve svých plánech, když jste působil na
MŠMT?
Josef DOBEŠ, bývalý ministr školství, ředitel, Fotbalová akademie 1. FK Příbram
-------------------Byla to jedna z variant, dokonce jsme opět měli tiskovku, kde byla řada sportovců, byl tam i zde
přítomný předseda, tehdy místopředseda olympijského výboru a byla to jedna z možností, mít
instituci. Já, když dneska vezmu to, že místopředseda vlády, pan Bělobrádek odtrhl od školství
vědu a výzkum, kde /nesrozumitelné/ spravuje 26, 27 miliard a téměř nevíme, co se děje, tak si
myslím, že ten sport by si zasloužil instituci a speciální rozpočet transparentní, zvlášť dneska,
když se schválily ty registry. Já bych naopak toto velmi podpořil, protože je to spravedlivé.
Chceme více peněz a ukažme transparentně, jak máme sportovce. Zase, že ten sport není
černobílej. Transparentnost ve sportu ...
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------No, ale, vy voláte, pardon, já vás s dovolením zastavím, vy, ano, voláte na jednu stranu po
podobném balíku peněz, jako má věda, na druhou stranu, pak je tady nález NKÚ, který hovoří o
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tom, že bezmála 1 miliarda, nějakých 800 milionů bylo v minulých letech vydáno na projekty,
které vůbec se sportem neměly nic společného, že tam dokonce byly placeny společnosti, které
se nikdy sportem nezabývaly, tak jak pak má mít stát důvěru k tomu, že peníze na sport budou
vynaloženy hospodárně?
Josef DOBEŠ, bývalý ministr školství, ředitel, Fotbalová akademie 1. FK Příbram
-------------------Zde není potřeba zpochybňovat NKÚ, to je velmi správně, je potřeba aby byla kontrola a aby byla
přísná kontrola, to já znovu říkám, nepochybně v položce vědy a výzkum probíhá NKÚ, jsou tam
nálezy a je to naprosto v pořádku. Já říkám, mějme přesnou evidenci, a to bych podporoval,
protože, jak říkám, sport není černobílej. Já bych trochu oponoval s tím, že se vždycky ví, kolik je
sportovců, vždycky ve sportu budou mrtvé duše a v roce 2011 přišel na FAČR nějaký Miroslav
Pelta, dneska by si spousta lidí o něho neopřelo ani kolo, ale Miroslav Pelta po Ivanovi Haškovi
přinesl transparentní očištění fotbalu od mrtvých duší. Proč? Protože za každého fotbalistu
malého, 90letého musel nejdříve klub zaplatit FAČRu, tím pádem ho jasně zaregistrovat a dobře
si promyslet, kolik peněz přinesu za tu duši a teprve pak to dostal zpětně, o něco více, než tam dl,
takže tehdy se začalo trošku nastavovat transparentně systém, aby nebyly mrtvé duše a ve
fotbale to bylo, já věřím, že to pokračuje dál a registr je podle mě dobrým vyvrcholením.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
------------------Pane předsedo Kejvale, vaše jméno tu zaznělo několikrát, tak, prosím, obracím se také na vás.
Ten nález NKÚ, o kterém jsme tady hovořili, 800 milionů tedy, které odplynuly někam, kde podle
tabulek neměly vůbec co dělat a se sportem to nemělo nic společného. To je tedy pro vás jak
aktuální záležitost? Už se to nemůže stát pomocí registru, už se něco podobného nestane, kde
se vlastně stala chyba?
Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
-------------------Tak je potřeba říci, já si myslím, že ta kontrola NKÚ dopadla velmi dobře, těch 800 milionů, to
byly shodou okolností, které pan ministr tehdá vybojoval a ty peníze přišly někdy, jestli se nepletu
v březnu a my jsme byli, obrovsky jsme tlačili na to, abychom ty peníze dostali a pan ministr
tehdá je pustil a teďka přišlo NKÚ a říkalo, že před tím měly být nějaké procedury. Ty peníze byly
rozděleny naprosto transparentně, naprosto shodně jako další rok, akorát, že neproběhly ...
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Jenom nešly na sport.
Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
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------------------Ne, šly na sport, naprosto přesně šly všechny na sport úplně stejně ...
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Podle údajů NKÚ například Autoklub České republiky je vydal na autokempy, kde se
nesportovalo, to praví NKÚ.
Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
-------------------Ne, to jsou, to slučujeme dvě věci. Těch 800 milionů, to bylo otázka jakoby systému, jaký byly, jak
byly rozděleny na ministerstvu, co se týče Autoklubu, tak Autoklub je dostal na svoji činnost a
jednu ze sekcí, které v sobě, u sebe Autoklub má, tak jsou kempaři nebo já nevím, jak se
jmenujou ty lidi, který mají kemping, protože to je sdružení, oni je na to použili. To, že se, to, že to
byly peníze na sport a že to nebylo správně specifikováno v tom, v tom předpisu, ale to, že oni je
použili na své členy, to je druhá věc, ale já bych nesměšoval, já si myslím, že ty problémy
zdaleka nejsou tak velký. Ve svý podstatě ta kontrola NKÚ skončila tím, že se tam rozporovalo 5
milionů korun, které opravdu dostane nějaká zdravotnická organizace na nějaký projekt, o kterém
my nevíme vůbec nic a nevíme proč ty peníze takhle šly , ale to je zčásti, ročně se rozdělujou
zhruba asi 3 miliardy a bylo to za 3 roky, takže z 12 miliard se našlo 5 milionů, které, které byly
zřejmě asi špatně rozděleny.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Ano, European Medicine Association se jmenovala dokonce ta organizace podle ...
Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
-------------------Něco takového.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------... nálezu NKÚ. Pane Dobeši, prosím, ještě jedna věc. Bavili jsme se o tom, že tedy, a vy jste to
také říkal, že sport by si zasloužil ještě daleko víc než oněch 6 miliard. Čistě možná filozoficky v
zemi, která není schopna naplnit svůj závazek Severoatlantické aliance, co se týče výdajů na
obranu, v zemi, která dává na vědu ani ne procento HDP, ostatní nebo řada evropských zemí
dává kolem 3 procent, skutečně si myslíte, že je to reálné dávat ještě něco navíc na sport?
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Josef DOBEŠ, bývalý ministr školství, ředitel, Fotbalová akademie 1. FK Příbram
-------------------Nejenom reálné, ale nutné. Já teď budu mluvit ze své pozice ředitele Fotbalové akademie 1. FK
Příbram a řeknu vám, že si myslím, že sport je jedna z nejlepších formací mladé generace.
Jenom vám řeknu, podívejte se dneska do rodin, jakou autoritu má rodič vůči dětem,
dospívajícím, dospělejm, jakou autoritu má učitel? Máme velké problémy s šikanou ve škole.
Běžte se podívat, já vás pozvu k nám v Příbrami na Marilu, pojďte se podívat na hřiště, kde jsou
sedmiletí kluci, trenér pískne a ty děti udělají, co mají. Jsou tam třináctiletý děti, stejně trénérpisně
udělají na slovo to, co mají, to stejný udělá sedmnáctiletej člověk, sport je nejlepší formace, jak
rozvíjet osobnost, osobnostní kvality, vztah k autoritě, vztah k týmu. Dělejme to, pomáhejme
mladým dětem, aby mohly sportovat, to je nejlepší deviza do budoucna. Jestli dáme o něco více
peněz na armádu, možná to k něčemu pomůže, ale já vidím budoucnost v dětech, v rodinách ve
zdravém životním stylu.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Komentář bývalého ministra školství Josefa Dobeše. Mockrát děkujeme, že jste si na nás našel
čas a hezký den.
Josef DOBEŠ, bývalý ministr školství, ředitel, Fotbalová akademie 1. FK Příbram
-------------------Já velice děkuju a rádo se stalo, ať náš sport vzkvétá, na shledanou.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Na shledanou. Stále je tu s námi samozřejmě předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval,
je připraven zodpovídat vaše dotazy, které posíláte, připomínám, po Facebooku, po Twitteru, ale
také prostřednictvím webového formuláře na stránkách hydeparkct24.cz.
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