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Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí
sezoně
ČRo Radiožurnál - 10.4.2017
pořad: Zprávy - vysíláno: 18:00 - pořadí zprávy: 10
Martin KŘÍŽEK, moderátor
-------------------Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně. Stejně se
zvedly také tržby skiareálů. Pomohlo jim jak chladné počasí, tak stále lepší vybavení.
Většina velkých areálů se už neobejde bez umělého zasněžování. Před další
sezonou plánují investice až za tři čtvrtě miliardy korun.
Barbora KLADIVOVÁ, redaktorka
-------------------Na rozdíl od předchozích sezon tentokrát sníh ve většině skiareálů napadl už před
Vánocemi, proto se sezona vydařila, říká Libor Knot, ředitel Asociace horských
středisek.
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek
-------------------Ta zima byla normální, nebyla nějakým zásadním způsobem rekordní, je to v
podstatě to, na co jsme byli zvyklí.
Barbora KLADIVOVÁ, redaktorka
-------------------Na sjezdovkách se průměrně lyžovalo 113 dní. Letní sezonu využijí mnohé skiareály
k dalším modernizacím, jako třeba Skiresort Černá hora-Pec, popisuje ředitel Petr
Hynek.
Petr HYNEK, ředitel, Skiresort Černá hora-Pec
-------------------Začínáme s výstavbou nové 4sedačkové lanovky v Černém dole, nahradí stávající
3sedačku.
Barbora KLADIVOVÁ, redaktorka
-------------------Investice chystají i ve Špindlerově Mlýně nebo v Deštném. Na většině míst už
sezona skončila, o Velikonocích se bude lyžovat ještě ve Špindlerově Mlýně, Peci
pod Sněžkou nebo třeba na Klínovci. Barbora Kladivová a Ondřej Luštinec,
Radiožurnál.
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Česká horská střediska hlásí: konečně dobrá sezona
denik.cz - 10.4.2017
rubrika: Ekonomika - strana: 00 - autor: Redakce
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Skvělá sezona: Lyžařské areály bilancují zimu
TV Nova - 10.4.2017
pořad: Televizní noviny - vysíláno: 19:30 - pořadí zprávy: 17
Martin POUVA, moderátor
-------------------Letošní lyžařská sezona pomalu končí a provozovatelé areálu si ji nemůžou
vynachválit. Podle nich to byla nejlepší zima za poslední tři roky. Kromě počasí
pomohla k vyšší návštěvnosti a tím k větším ziskům i řada velkých investic a ty se prý
chystají i na příští rok.
Lucie HEŘMANSKÁ, redaktorka
-------------------Jak naznačovalo dnes počasí, lyžařské sezoně už téměř odzvonilo a po celém
Česku se vleky až na výjimky zastavily. Kdo by si tedy ještě chtěl užít lyžovačku,
poslední šanci má na Velikonoce.
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek ČR
-------------------Předpokládá se, že to vydrží i do Velikonoc. V Krkonoších na třech místech, a sice v
Peci pod Sněžkou, ve Špindlerově Mlýně a v Harrachově. A dále to bylo na Klínovci
a také v Jeseníkách na Pradědu.
René HRONEŠ, skiareál Špindlerův Mlýn
-------------------Prostě máme vztyčenej prapor zimní vlajku, budeme lyžovat až do Velikonoc. Sněhu
je nějakých 30, 40 centimetrů.
Lucie HEŘMANSKÁ, redaktorka
-------------------Sezona trvala zhruba 113 dnů. A přesto jaro nastoupilo brzy, majitelé ski areálů jsou
spokojení.
René HRONEŠ, skiareál Špindlerův Mlýn
-------------------Zima byla krásná, dlouhá, měli jsme spousty sněhu, začali jsme velmi brzo v
prosinci. Měli jsme víc slunečnejch dnů než za poslední dvě sezony dohromady.
Vojen SMÍŠEK, Skiareál Lipno
-------------------14

Vrátili jsme se v podstatě ke standardu těch původních dobrých zim po několika
letech, kdy se moc nedařilo. Takže jsme celkem spokojeni.
Lucie HEŘMANSKÁ, redaktorka
-------------------O tom svědčí i návštěvnost, která stoupla proti nedávným špatným sezonám až o 20
procent. Více lidí přilákaly také velké investice posledních let.
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek ČR
-------------------Teď po této, dá se říct, že pozitivně hodnocené zimě samozřejmě i tyhle věci se
budou dále rozvíjet. Jenom do příští sezony je předpoklad snad devíti nových
lanovek.
Lucie HEŘMANSKÁ, redaktorka
-------------------Pro provozovatele lyžařských areálů je tak důležité, aby se na horách vyvedlo i léto.
René HRONEŠ, skiareál Špindlerův Mlýn
-------------------Uvidíme, jak nám s tím zahejbá kurz eura, kdy možná řada návštěvníků se vydá
zase zpátky do zahraničí, kde to poříděj o něco levněji.
Lucie HEŘMANSKÁ, redaktorka
-------------------Hory v létě lákají návštěvníky hlavně na elektrokola, lanové parky nebo třeba
paddleboardy. Lucie Heřmanská, televize Nova.
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Provozovatelé vleků sčítají zisky
TV Nova - 10.4.2017
pořad: Polední Televizní noviny - vysíláno: 12:00 - pořadí zprávy: 04

moderátorka
-------------------Nejlepší lyžařská sezona za poslední léta končí. Po předchozích ne příliš vydařených
tak mají letos provozovatelé zimních středisek opět ze zimy radost a už se chystají
na léto. Jak sezonu hodnotí, zjišťovala kolegyně Lucie Heřmanská. Lucie, jaká tedy
podle nich zima byla?
Lucie HEŘMANSKÁ, redaktorka
-------------------Dobré poledne. Podle provozovatelů lyžařských areálů horská střediska letos zažila
lepší zimu než v posledních třech letech. Přesto sezonu hodnotí ale jako normální.
Teploty se v tomto roce vrátily k hodnotám pod bodem mrazu a dostatek sněhu byl
na horách už od Vánoc. Sezona letos trvala přesně 113 dnů. Její délka byla spíše
průměrná a může za to především to, že jaro letos přišlo na většině místech dřív.
Ředitel Asociace horských středisek České republiky Libor Knot zdůraznil také to, že
zákazníci letos mohli využít velké investice, které se za poslední roky na českých
horách provedly. Patřily k nim například denní úprava sjezdovek nebo lepší
bezpečnostní prvky. Hory ale připravují i mnoho novinek na léto. Už několik let totiž
roste počet návštěvníků i v průběhu letních měsíců. Letos by tak pro ně měli majitelé
horských, letos by tak majitelé horských středisek pro toto období měli proinvestovat
přes 100 milionů korun. Návštěvníci hor se tedy mohou těšit například na delší trasy
pro cyklisty, půjčovny elektrokol, dětská hřiště nebo lanové parky. Jednou z
největších investic bude takzvané Království lesa, tedy obří hřiště uprostřed
šumavských lesů.
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Na horách vyrostou nové lanovky a vleky za tři čtvrtě miliardy
korun
e15.cz - 10.4.2017
rubrika: Obchod a služby - strana: 00

17

18

19

Investice skiareálů na příští zimu by mohly stoupnout na 750 mil.
finance.cz - 10.4.2017
strana: 00 - autor: Financninoviny.cz
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Plánuje se stavba až devíti lanových drah a dalších vleků. Skiareály
investují
ct24.cz - 10.4.2017
rubrika: Ekonomika - strana: 00 - autor: fialaa
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