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Ceny lyžařských skipasů zůstanou podobné jako loni 

Impuls - 5.11.2016 

pořad: Zprávy - vysíláno: 13:00 - pořadí zprávy: 03 

Vladimír VOKÁL, moderátor 

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

Ceny lyžařských skipasů zůstanou podobné jako loni. Dospělí za jednodenní 

lyžovačku zaplatí v průměru 570 korun. Permanentka pro dítě vyjde zhruba na 4 

stovky. Přesto, že jsou tuzemské skipasy až o polovinu levnější než například v 

rakouských horských střediscích, řada Čechů dává přednost lyžování v zahraničí. 

Podle člena představenstva Skiareálu Špindlerův Mlýn Ladislava Maroula se musejí 

provozovatelé všech areálů spojit, aby české klienty na svahy přilákali. 

 

Ladislav MAROUL, člen představenstva Skiareálu Špindlerův Mlýn 

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

Potřebujeme propagovat globálně celé české hory, ne přímo říkat ne, jezděte do 

Špindlu, ale ty lidi naučit jezdit i v létě do hor. My masivně relativně investujeme do 

toho, a když už přijedou, aby tam měli co dělat. 

 

Vladimír VOKÁL, moderátor 

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

Většina horských středisek investovala do rozšiřování a modernizace zasněžovacích 

systémů, které by měly zaručit dostatek pokrývky. Další miliony šly například do 

vybavení lyžařských školek a servisů. 
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V horách plánují parkovací domy pro 800 aut 

Mladá fronta DNES - 4.11.2016 

rubrika: Kraj Liberecký - strana: 17 - autor: — Tomáš Plecháč 

KRKONOŠE Na místní poměry astronomickou investicí chce radnice v Peci pod 

Sněžkou vyřešit problémy s parkováním, které jsou největší během Vánoc a v 

exponovaných letních dnech. Do dvou let má v horském středisku vzniknout 800 

nových parkovacích míst. Dva parkovací domy i díky dotacím vyrostou v Peci a ve 

Velké Úpě.  

„Prioritou města bylo postavit lanovou dráhu na Sněžku, což se povedlo. Druhým 

dlouhodobým cílem je řešení dopravní infrastruktury. Pec je v exponovaných 

měsících navštěvovaná tak, že stávající parkovací plochy nestačí. A protože tolik 

rovných ploch nemáme, musíme stavět patrové garáže,“ vysvětluje starosta 

horského střediska Alan Tomášek. Dnešní parkovací kapacita Pece je kolem 1,5 

tisíce míst. Největší potíže jsou o Vánocích, kdy je středisko přeplněné a silnice z 

Velké Úpy do centra se mění v jedno obří parkoviště.  

Pokud se radnici projekt podaří uskutečnit, budou podobné obrázky minulostí. Na 

hlavní dopravní uzel se promění stávající parkoviště vedle čerpací stanice, kde 

město plánuje za 200 milionů korun postavit pěti či šestipatrový dopravní terminál s 

kapacitou 400 míst. Více než čtyři pětiny nákladů by mohla pokrýt dotace z Evropské 

unie. Budou sem jezdit autobusy s turisty, vznikne tu také hlavní nástupiště skibusů, 

které lyžaře rozvezou ke sjezdovkám. „O dotaci budeme žádat příští rok, realizaci 

předpokládáme v roce 2018,“ upřesňuje starosta. Jen o něco menší parkovací dům 

asi pro 350 aut vyroste na ploše u hotelu Relax ve Velké Úpě. Město ho začne stavět 

už příští rok, projekt za 80 milionů bude radnice platit z vlastního rozpočtu a částečně 

z úvěru. Velké investice si Pec může dovolit. V současnosti je totiž kromě splátek za 

lanovku na Sněžku bez dluhů a na účtě jí leží přibližně 110 milionů korun.  

Další změny se dotknou i menších parkovacích ploch. Třeba překladiště pro boudaře 

ve Velké Úpě naproti Atlasu půjde více do hloubky a zastřeší se. Právě zde auta 

rekreantů v zimě často blokují dopravu. Zastřešení a zvětšení kapacity se dočká 

rovněž parkoviště u přehrady v Peci. Krytý prostor budou moci využít v případě 

nepříznivého počasí také pořadatelé kulturních akcí. Do dvou let chce Pec upravit 

prostor rovněž na parkovišti u kapličky. Část před ní bude sloužit ke krátkodobému 

stání, mezi auty budou kromě nových stromů i dřevěná odpočívací mola.  

 

Tahákem pro turisty bude herní krajina  

Současně s investicemi do parkování Pec hodlá už příští rok zahájit na Portáškách 

stavbu naučné stezky v podobě „herní krajiny“. Ve třech tematických částech 



 

4 
 

návštěvníkům představí vodní svět, život v lese i v korunách stromů. „Budou tam 

sochy zvířat, různé prolézačky, lávky ve stromech, odpočívadla a mola. Rodiny s 

dětmi vyjedou lanovkou na Portášky a budou moct v hezké krajině strávit odpoledne,“ 

přibližuje projekt za 33 milionů korun starosta Tomášek. Investice souvisí se stavbou 

parkovacího domu u Relaxu, který v létě budou využívat právě návštěvníci „herní 

krajiny“ a v zimě lyžaři mířící na Portášky.  

Další miliony korun do Velké Úpy investují vlekaři. Do zdejšího lyžařského areálu, 

který dosud provozovala společnost Bobolift, totiž v létě majetkově vstoupil největší 

krkonošský skiresort Černá Hora – Pec. Pod něj spadá pět středisek ve východních 

Krkonoších, a to včetně sjezdovek v sousední Peci pod Sněžkou, ve všech se může 

lyžovat na jediný skipas. Prioritou je náhrada stávající třísedačkové lanovky za 

odpojitelnou čtyřsedačku. „Výměnu lanovky bychom rádi provedli do dvou až tří let. 

Záležet bude na tom, jak rychle se nám podaří vyřídit všechna povolení. Rozhodující 

bude nejen spolupráce s vedením města Pec pod Sněžkou, ale i s majiteli pozemků,“ 

říká ředitel skiresortu Petr Hynek. 
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Lyžařská střediska se připravují na sezónu 

TV Nova - 6.11.2016 

pořad: Střepiny - vysíláno: 22:10 - pořadí zprávy: 02 

Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

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

Meteorologové v příštím týdnu hlásí ochlazení a provozovatelé skiareálů se těší na 

start nové sezóny. Logicky pro ně, čím dřív začne, tím líp. Kam vyrazit na lyže v 

Česku a kam v zahraničí? Jak a na čem ušetřit? Kde si užijete svahy s dětmi a kam 

naopak míří náročnější lyžaři? A konečně, kde neriskujete bláto místo sněhu? To 

všechno se tento týden pro vás snažil zjistit Tomáš Vojáček. 

 

Tomáš VOJÁČEK, redaktor 

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

Lyžařská sezóna klepe na dveře a milovníci zimních sportů jako každý rok řeší 

důležitou otázku: lyžovat v Česku nebo vyrazit do zahraničí? 

 

osoba 

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

Do Čech je to jednodušší a v zahraničí je to lepší. 

 

osoba 

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

Když jedu, tak spíš do Čech. 

 

osoba 

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

Vysoký Tatry, je to tam příjemný, domluvím se. 

 

Tomáš VOJÁČEK, redaktor 

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

Lyžování v Česku nahrávají tři silné argumenty - doma se bez problémů domluvíte, 

na svahu jste za pár hodin a ceny i přes meziroční růst o pár procent zůstávají 

poměrně příznivé. 

Andrea DRENGBÁKOVÁ, reportérka, časopis SNOW 
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-------------------- 

V Čechách pořídíte skipas od nějakých 400 korun, průměr je okolo těch 500 korun, 

pak samozřejmě ta střecha je třeba 800 korun. V rakouských střediscích pořídíte 

skipas od 37 eur až do nějakých třeba 55. 

 

Tomáš VOJÁČEK, redaktor 

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

V čem ale se zahraničními, zejména alpskými středisky zatím soupeřit nemůžeme, je 

úroveň služeb. S tím, že vyšší hory znamenají delší sjezdovky, se holt, musíme 

smířit. Proč se ale většina areálů v Česku stále brání propojení sousedních svahů do 

cen jednoho skipasu, lyžařům hlava nebere. Lyžař v Česku by si navíc klidně mohl 

postěžovat, že oproti zahraničním střediskům si ho ta domácí tolik neváží a nehýčkají 

věrnostními balíčky, které by ho přiměly se do nich vracet. Zatímco v Rakousku 

předplacené resortní karty umožňují lyžařům využívat nejen desítky či stovky 

kilometrů sjezdovek, ale také slevy na občerstvení nebo třeba vstupy do sauny 

zdarma, na české hory tato v uvozovkách "revoluční novinka" v podobě takzvané 

"chytré sezónky" dorazila až letos. 

 

Tomáš RUCKÝ, SNOW tour 

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

Ta "chytrá sezónka" vám umožňuje lyžovat teda v průběhu celé sezóny, je začleněná 

do systému, který Špindl nazval GO pas, který vlastně vyhodnocuje vaše potřeby a 

dokáže vám tam potom nabídnout různé související benefitní programy. 

 

Tomáš VOJÁČEK, redaktor 

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

U "chytré sezónky" i nákupů skipasů obecně platí, čím dřív nakoupíte, tím víc 

ušetříte. Kdo nezaváhal, do konce letošního dubna si mohl pořídit celosezónní 

permanentku do Špindlu za 4 990 korun pro dospělého a 3 490 za dítě. Při ceně 850 

korun za jednodenní skipas se taková investice vyplatí už po šesti dnech na svahu. 

Že na podobné slevy rodiny s dětmi, na které české skiareály cílí především slyší, 

konečně přicházejí i jejich provozovatelé. Na vás už zůstává si jen patřičnou slevu 

vyžádat. 

 

Andrea DRENGBÁKOVÁ, reportérka, časopis SNOW 
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-------------------- 

Skoro každé české středisko má nějaký ten rodinný skipas, ať už je to 1 plus 2, 2 

plus 1, 2 plus 2, zhruba to vychází cenově 2 plus 2 od nějakých 1 200 do 1 800 

korun. Takže potom, když to přepočítáte na tu jednu osobu, tak vám vyjde docela 

příznivá cena. 

 

Tomáš VOJÁČEK, redaktor 

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

Ze zhruba 400 tuzemských areálů si podle své chuti vybere každý. Pokud se ale 

chystáte vyrazit na lyže s celou rodinou, v těchhle dvou podle odborníků rozhodně 

neprohloupíte. 

 

Tomáš RUCKÝ, SNOW tour 

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

Je to hodně zmiňované středisko, které se mi velmi líbí profilem sjezdovek, protože 

tam najdu hodně sportovních sjezdovek, je ta Dolní Morava. 

 

Andrea DRENGBÁKOVÁ, reportérka, časopis SNOW 

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

Hodně se na děti specializuje i Dolní Morava, především těmi balíčky, kde to máte 

spojené jak s výukou lyžování, tak i s nějakým čistě hlídáním těch dětí. Takovou 

jedničkou, co se týká rodinných areálů, je Lipno. Je velmi orientované na děti, ať už 

se jedná o to, že je tam třeba velký dětský fox park, kam je vstup zcela zdarma. Ta 

strana směrem k přehradě je teda vhodná spíš pro ty děti, ta je velmi mírná, ale na tu 

druhou stranu už najdeme i červenou sjezdovku. 

 

Tomáš VOJÁČEK, redaktor 

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

Rok co rok ale stále více českých lyžařů lákají zahraniční střediska, a to nejen kvůli 

několikanásobně delším sjezdovkám. Češi v posledních letech nechtějí riskovat 

lyžování na blátě, proto v rekordních počtech míří do zahraničí. Ani taková týdenní 

lyžovačka v rakouských Alpách dnes už nutně nemusí zrujnovat váš rodinný 

rozpočet. Obzvlášť, když vyrazíte po vlastní ose a vyhnete se předraženým a 

profláknutým střediskům. 

 

Andrea DRENGBÁKOVÁ, reportérka, časopis SNOW 
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-------------------- 

Takovým vyhlášeným rodinným střediskem je například Stubai, kde to obecně 

spočítali, že rodina s dětmi, když jsou rodiče a dvě děti, tak to vyjde na 20 tisíc na 

nějakých 7 dní, což je vůbec nejlevnější cena v těch Alpách. 

 

Tomáš VOJÁČEK, redaktor 

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

Sice ještě o poznání dražší, ale o to větší zážitek čeká na lyžaře v italských 

dolomitech. Cena jednodenního skipasu v hlavní sezóně se v nejrozsáhlejší lyžařské 

oblasti Evropy, Dolomiti Superski, letos vyšplhá na 57 euro. Ale dostanete za ně přes 

500 kilometrů špičkových tratí. Pokud chcete ušetřit, vyplatí se vám vyrazit mimo 

hlavní sezónu. Kromě nižších cen vás čekají i poloprázdné sjezdovky. 

 

Andrea DRENGBÁKOVÁ, reportérka, časopis SNOW 

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

Tam už se spíš potom vyplácí kupovat vícedenní skipasy, kdy nejvýhodnější je asi 

šestidenní. U Itálie bych klidně preferovala i nějaké cestovní kanceláře, které vám 

nabídnou okrajové termíny, které jsou výrazně levnější. Je to nějakých 10 euro třeba 

na dospělého. Výhodou je, že Dolomiti Superski dítě do osmi let má skipas zdarma v 

doprovodu rodiče. 

 

Tomáš VOJÁČEK, redaktor 

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

Zalyžovat si za rozumnou cenu už dnes není problém ani v Česku, ani v zahraničí. 

Stačí se řídit pár jednoduchými pravidly - vybrat si vyhovující areál, nakupovat 

ideálně v předstihu, zjistit, na jaké slevy a bonusy máte nárok a na jejich dodržení si 

stát za každou cenu. Pak už zbývá jen doufat, že sněhová nadílka bude bohatá. 

Lyžařská sezóna zatím odstartovala tady na Monínci, i další střediska ale hlásí, že 

jsou připravena na nával lyžařů i sněhu. 
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Rebelové, prkno je zase cool! 

idnes.cz - blog - 6.11.2016 

strana: 00 - autor: Markéta Jaglarzová 

Určitá skupina nadšenců vždy hledala spojení svobody, silného vztahu k přírodě a 

snahy užít si život. Zrodil se snowboarding. V tomto 5 min. článku se dozvíte víc, než 

přijede Martin na bílém oři a odveze unese Vás na sjezdovky!  

...i mimo ně. Volný terén, les, skočky, i to je deviza prkna. Až získáte základy, budete 

to chtít zkusit i Vy! 

7 milníků snowboardingu 

1. vlna lidí v 60. letech se při touze po snowboardu musela naučit práci se dřevem a 

vyrobit si ho sama. 

2. okolo roku 1985 vznikaly pro nadšence první garážové 

prodejny v Americe, např. K2 snowboarding 

Retro K2 snowboarding 

3. Tato vlna plná nadšení se posléze rozšířila i do Evropy: 

Napůl ilegálně, do Německa a rakouských Alp. 

4. Okolo roku 1998 a s rozvojem internetu X-Games a 

Olympiáda zviditelnily tento báječný sport  

5. V roce 2004 kulminoval zájem o prkno také díky divácky 

úspěšnému filmu Snowboarďáci 

Snowboarďačky 

6. Další roky prkno ztrácí autenticitu, 

rodiče se snaží děti stavět napřed na lyže, 

z mnoha důvodů, děti protestují. 

Konzervativní lyžování si bere to dobré 

ze snowboardingu. Můžeme mluvit o 

vzestupu carvingových lyží, který přinesl 

pro mnoho lidí nový zábavnější způsob 

ježdění tím, že se lyže rozšířily z třeba 

klasické šířky 68mm až na dnes běžné 

šířky lyží 76, 78, 82 i 85 a 88mm, nebo 

vznik okrajových odnoží, jakými jsou skialpinismus. 
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7 Dnes. Rebelové nechtějí lyžovat a začínají se vracet na sjezdovky na 

autentickém, vytuněném snowboardu. Protože je to opět IN. Navíc, s vývojem 

internetu a sociálních médií je jednoduché najít si jednu z mnoha sub-kultur a naplnit 

touhu po jinakosti ve srovnání mainstreamem od obrazovky počítače či mobilu. 

Prkno je trend plný energie a nespoutané chuti 

do života. 

Energie 

Jak to bude se sněhem? 

Slabší zimy zapřičinily v posledních letech kratší 

sezonu. Naštěstí se v českých ski areálech 

zlepšují technologické standardy, díky nimž lze sezonu razantně prodloužit. 

Provozovatelé usilují o maximální využití mrazivých teplot, kdy se už při - 2°C vyrábí 

kvalitní sníh. V současné době se provozovatelé areálů snaží zpříjemnit pobyt také 

snowboarďákům, nejen lyžařům. Zázemí na českých horách se již začíná podobat 

Alpám. 

Tak kdy vyrážíte Vy? :-) 

Zdroje: internet, zkušenosti, četba knih a zahraničních časopisů se snowboardovou 

tématikou 
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U nás si na sníh ještě počkáme. Za podobné ceny ale můžeme 

vyrazit do Alp 

investujeme.cz - 10.11.2016 

rubrika: Pojištění - strana: 00 

Pokud se nemůžete dočkat prvního lyžování, vyrazte již 17. listopadu na 

Monínec, kde bude možné lyžovat díky speciální technologii na umělé 

zasněžování. Pokud ale chcete přírodní sníh, musíte se vydat do Alp. Dostatek 

sněhu zaručují zejména ledovce. Vybírat můžeme z několika oblíbených 

středisek. Pro předsezonní lyžování je nejvhodnější Stubai a Kaprun.  

Z Prahy se na Stubai dostanete autem pohodlně po dálnici za necelých šest hodin. 

Na ledovci je k dispozici více než 100 km sjezdovek, na kterých aktuálně leží 80 cm 

sněhu. Jednodenní permanentka vyjde na 46 EUR. „Ze zkušeností víme, že Češi 

nejčastěji vyráží lyžovat do zahraničí na 4 dny, v takovém případě vyjde skipas na 

164 EUR, tedy na 41 EUR/ den,“ říká manažer marketingu a komunikace ERV 

Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký. Děti až do deseti let zde lyžují zdarma. Na 

Kaprunu vyjde čtyřdenní skipas v období před hlavní sezonou na 159 EUR, tedy na 

necelých 40 EUR/ den. Pro děti je jízdné zdarma pouze do šesti let věku. Náklady na 

rodinnou dovolenou tak jen nepatrně převýší cenu za lyžování na tuzemských 

svazích. Oproti českým střediskům se ale můžete těšit na větší množství sjezdovek, 

téměř nepřetržité lyžování bez front na vlek či lanovku a množství doprovodných 

služeb. 

Před jízdou nezapomeňte na přípravu 

Při prvních jízdách se nejčastěji projeví špatná příprava vybavení i nás samotných. 

Výrobci lyží proto připomínají, aby lidé si nechali udělat předsezonní servis. 

Kontrolou by měl projít minimálně stav hran, skluznice a vázání. Podle průzkumu 

NMS pro ERV Evropskou si nechává lyže a snowboard seřídit ale jen polovina 

Čechů. „Špatně seřízené vybavení je přitom na vině každé páté nehody či kolize na 

sjezdovce,“ říká Vlastimil Divoký. 

Abychom snížili riziko zranění během lyžování, je vhodné tělo protáhnout sérií cviků, 

které nám zahřejí svaly. Rozcvička na sjezdovce ale nic neříká celé třetině českých 

lyžařů. Další třetina se před nástupem na lanovku protáhne jen zcela výjimečně a jen 

15 % sportovců se rozcvičuje pravidelně. 

Základem je i použití helmy či chrániče páteře. Z průzkumu totiž vyplývá, lyžování je 

druhým nejrizikovějším sportem a každý třetí úraz ze sjezdovky je vážný. „Přesto 

dnes helmu nosí pouze dvě třetiny lyžařů a snowboardistů, chránič páteře si nasadí 

dokonce jen 8 % z nich,“ říká Vlastimil Divoký. 
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Specifika lyžování na ledovci 

Vzhledem k vysoké nadmořské výšce ledovců je nutné sledovat aktuální počasí. 

Noční teploty klesají hlouběji pod bod mrazu. Při ranních jízdách se proto musíme 

připravit na tvrdý podklad sjezdovky. 

Lyžování na ledovci je celkově rychlejší, a proto je nutné počítat s možnými riziky. 

„Ve vyšší rychlosti snadněji dochází k vyjetí z oblouku, pádu a následnému zranění,“ 

upozorňuje Vlastimil Divoký. Zásah horské služby se ve většině případů neobejde 

bez přítomnosti vrtulníku, proto je nutné, aby lyžaři dbali i na kvalitní cestovní 

pojištění, které obsahuje dostatečné limity na transport do zdravotního zařízení. 

Při plánování cesty na ledovec většina středisek dále doporučuje, aby se lyžaři 

informovali o aktuálním stavu provozu sjezdovek. V předsezónním období zde často 

trénují profesionální lyžařské týmy a některé části mohou být pro veřejnost 

uzavřené.  

  



 

13 
 

Podnikatelé na Vrchlabsku mají strach z pokut. Poplatek z 

ubytování jich včas zaplatilo víc než loni 

ČRo - hradec.cz - 6.11.2016 

rubrika: zpravy - strana: 00 - autor: Kateřina Kohoutová 

Přes 80 procent podnikatelů na Vrchlabsku uhradilo včas poplatek z ubytování. Loni 

přitom město řešilo desítky hříšníků. Proto přišlo ihned s výzvami a upomínkami. 

Podnikatelům se snaží jejich povinnost opakovat neustále, ať už na webových 

stránkách města, v místním měsíčníku nebo na úřední desce. Jak se zdá, strach z 

pokut je velký a lidé začali včas platit. 

Přes dvě stovky podnikatelů mělo k poslednímu říjnu zaplatit městu lázeňský a 

rekreační poplatek. Necelá třetina z nich to dosud neudělala.   

„Pokud nesplnili termín, budu je vyzývat, dám jim termín, kdy mají povinnost sem 

přijít, donést domovní knihu a vypočítáme poplatek. Domluvíme se na splátkách 

nebo na termínu, kdy oni uhradí, nebo uhradí v ten den," vysvětluje Lenka 

Matoušková, správce místních poplatků vrchlabského městského úřadu, co nyní 

bude následovat.   

Zároveň ale dodává, že počet lidí, kteří včas poplatek nezaplatili, se snížil: „Došlo k 

nápravě. Je znát, že lidé dostali strach a začali platit. Předcházela tomu, taková 

trošku výhružka, že bude město dávat pořád pokuty. Spíš takový ten strach lidí."   

„Je znát, že lidé dostali strach a začali platit. “ 

Lenka Matoušková, správce místních poplatků vrchlabského městského úřadu 

Překvapivě mezi podnikateli, kteří s platbou stále vyčkávají, jsou především ti, co 

vlastní větší ubytovací zařízení anebo jich mají hned několik.   

„Někde to jsou i ty větší hotely, to musím přiznat, jsou ale opravdu ty větší komplexy. 

U těch menších jsem se s tím nesetkala, ti mají strach," říká Lenka Matoušková.   

Pokud hříšníci městu poplatek neuhradí ani po domluveném náhradním termínu, 

město začne konat.   

„Ze strany úřadu ze bude dít to, že bude postoupeno klasické řízení. Mohou dostat 

pokutu a bude to po nich vymáháno," vysvětluje tajemník MěÚ Vrchlabí Pavel 

Řehák.   

A prozrazuje také na kolik se případná sankce může vyšplhat: „Je to pro město 

takový příjem, že to odráží to, že sem ti lidé přijdou, využívjí infrastrukturu a 

komunikace."   
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„Pokuta je podle daňového řádu až půl milionů 

korun. Ale snažíme se v případech stanovit částku 

maximálně do 20 tisíc korun," dodává Pavel 

Řehák.   

Město díky výběru lázeńského a rekreačního 

poplatku loni získalo přes půl milionů korun.   
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Příjmy z hazardu chce ministerstvo rozdělovat plošně. Příhraniční 

starostové protestují 

ct24.cz - 5.11.2016 

rubrika: Ekonomika - strana: 00 - autor: bahenskym 

Ministerstvo financí plánuje příjmy obcí z hazardu rozdělit mezi všechny obce a 

města v republice. Starostům v příhraničí se to ale nelíbí. Dosud totiž kasina plnila 

tamní obecní a městské pokladny. Novou úpravou by ale radnice o stamilionová 

přilepšení mohly přijít. Některé z nich jsou přitom na penězích z kasin závislé. 

Obce z hazardu ročně inkasují desítky milionů korun. Třeba Česká Kubice na 

Domažlicku s devíti sty obyvateli si každý rok přijde na sto milionů korun z celkem 

šesti kasin. Podobně narůstá rozpočet i dalším obcím v příhraničí, to se ale zdá 

nespravedlivé ministerstvu financí. A to i přesto, že radnice tyto peníze investuje 

nejen na území své obce, ale i za jejími hranicemi. 

Česká Kubice si za peníze z hazardu zaplatila třeba přístavbu a rekonstrukci 

mateřské a základní školy v celkové hodnotě 14 milionů korun. Další peníze z kasin 

pak dostává třeba domažlická nemocnice, naposledy tři miliony korun. 

Kasina podle ministerstva financí obce zvýhodňují. A peníze z hazardu chtějí dát 

všem. „Je třeba najít nějaký kompromis, který na jednu stranu zajistí, aby byla 

zajištěna nějaká spravedlnost rozdělování daňových příjmů mezi jednotlivé obce, na 

druhou stranu aby obce mohly regulovat hazard na svém území,“ vysvětluje ředitel 

odboru financování rozpočtů MF ČR Miroslav Matej.  

S regulací hazardu místní souhlasí, na druhou stranu jsou ale kasina podle nich 

jediným slušným zdrojem příjmů obce a zároveň i zaměstnavatelem. „Ta obec jen 

kvůli tomu vzkvétá. Jinak by tady měli pár korun a neměli bychom tady nic,“ potvrzuje 

místní obyvatelka České Kubice Anna Schleisová. „Je to zaměstnání pro lidi. Vždyť 

tady žádná jiná práce není,“ dodává jiná obyvatelka. 

Podle starosty České Kubice Vladimíra Korandy (nestr.) je na příjmu z hazardu obec 

závislá i proto, že v této lokalitě je dost velký turistický ruch, a to znamená i větší 

nároky na infrastrukturu. A právě v horských střediscích je návrh ministerstva podle 

starostů likvidační.  

V Železné Rudě jsou dvě velká kasina. Podle nového rozpočtového určení daní by 

městský rozpočet přišel o polovinu příjmů, tedy o přibližně 22 milionů korun. 

„Prakticky výpadkem příjmů z kasin bychom museli omezit veškeré investice a 

samozřejmě podporu cestovního ruchu,“ říká starosta Železné Rudy Michal Šnebergr 

(ODS). 
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Z malých heren s automaty nemají města takové příjmy jako z kasin. Navíc s jejich 

klienty bývají často problémy, co se týká nočního klidu a pořádku. Třeba Domažlice 

nebo Klatovy se jich kvůli tomu snaží zbavit. 
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Na sjezdovce ve Špindlu bude hlídkovat lékařská patrola 

Krkonošský deník - 11.11.2016 

rubrika: Krkonoše a Český Ráj - strana: 03 - autor: (br) 

Špindlerův Mlýn - Od nové zimní sezony bude hlídkovat přímo na sjezdovce ve 

Svatém Petru lékařská patrola. Roste tam i stanice první pomoci. 

Z iniciativy Nemocnice Vrchlabí, vlastněné od léta společností Penta Hospitals, 

přichází na české hory významná novinka. Ve Skiareálu Svatý Petr ve Špindlerově 

Mlýně, který v uplynulé zimní sezoně navštívilo přes půl milionu lyžařů, bude 

zajištěno přímo na svahu akutní ošetření v případě zranění. 

Buduje se Medical Point, stanice první pomoci, která najde místo přímo na dojezdu 

černé sjezdovky. Jedná se o komplex mobilních buněk, kde se nachází plně zařízená 

ambulance s vybavením k poskytování první pomoci zraněným lyžařům a 

snowboardistům. Během dne bude hlídkovat přímo na sjezdovce Medical Patrol, 

zdravotnická patrola, připravená okamžitě zasáhnout. 

„Cílem této služby je ve spolupráci s Horskou službou poskytnout kvalitní, rychlou a 

maximálně profesionální pomoc všem na sjezdovce. A tím zvýšit bezpečnost při 

lyžování," řekl ředitel Nemocnice Vrchlabí Luděk Pelikán. 

Na sjezdovce ve Špindlu bude hlídkovat lékařská patrola 

Ve Skiareálu Svatý Petr má zimní sezona oficiálně začít v sobotu 10. prosince 

tradičním Ski Opening, nicméně s ohledem na aktuální počasí se může stát, že první 

lyžaře přivítají ve špindlerovském středisku již dříve. 

„Od středy intenzivně zasněžujeme. Děláme vše pro to, aby se mohlo začít lyžovat 

co nejdříve, alespoň v horních partiích," popsal aktuální situaci ve Svatém Petru 

René Hroneš, obchodní ředitel Skiareálu. 

Se začátkem sezony návštěvníci zaregistrují zvýšenou lékařskou péči. Na dojezdu 

černé sjezdovky roste Medical Point, plně vybavená terénní ambulance. „V této 

stanici první pomoci bude personál Nemocnice Vrchlabí, ve spolupráci s kolegy 

z Letecké záchranné služby. Všichni zdravotníci jsou dobře jazykově vybaveni kvůli 

řadě cizinců, kteří naše nejvyšší hory každoročně navštěvují," upřesnil Luděk 

Pelikán, ředitel Nemocnice Vrchlabí. „Cílem Medical Pointu je co nejrychleji zhodnotit 

stav pacienta a zajistit mu co nejrychlejší a nejkomfortnější přepravu do 

zdravotnického zařízení, s eliminací zbytečných překladů. Lékaři i sestry jsou 

profesionálové ve svém oboru, všichni mají praxi v urgentní medicíně nebo chirurgii," 

zdůraznil Pelikán, zároveň šéf Penta Hospitals. 
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Přímo na svahu potkají lyžaři lékařskou patrolu, která tam bude během dne hlídkovat. 

„Medical Patrol je zdravotník, který lyžuje na sjezdovce a má za úkol být 

opatrovníkem všem návštěvníkům Skiareálu Svatý Petr, které potká úraz nebo náhlá 

změna zdravotního stavu přímo na sjezdovce. Tuto službu poskytuje jak lékař, tak 

zdravotní sestra. Jejich nasazení do služby se odvíjí od počtu návštěvníků v dané 

období," vysvětlil ředitel Nemocnice Vrchlabí. 

Skiareál takovou novinku velice vítá a má v úmyslu ji rozšířit i na další sjezdovky. 

„Posune to službu a bezpečnost lyžařů o pořádný kus dopředu. Lékařské ambulance 

přímo pod svahem bychom chtěli postupně zavést i na Medvědín, Hromovku a další 

části střediska," řekl René Hroneš ze Skiareálu Svatý Petr. 

 

 

 


