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Skiareál Klínovec zaplatí milionovou pokutu za porušení zákona o 

vodách  

Chebský deník, Karlovarský deník, Sokolovský deník - 24. 5. 2018 

 

 

  

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=498bf42b-57b6-4ddd-b8a4-bade86bcebb4&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+skiare%C3%A1l+OR+%22horsk%C3%A9+st%C5%99edisko%22+OR+%22%C4%8Desk%C3%A9+hory%22+OR+%22ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%BD+are%C3%A1l%22+OR+AHS+OR+skipas+OR+%22Ji%C5%99%C3%AD+Bis%22+OR+%22Libor+Knot%22&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=498bf42b-57b6-4ddd-b8a4-bade86bcebb4&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+skiare%C3%A1l+OR+%22horsk%C3%A9+st%C5%99edisko%22+OR+%22%C4%8Desk%C3%A9+hory%22+OR+%22ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%BD+are%C3%A1l%22+OR+AHS+OR+skipas+OR+%22Ji%C5%99%C3%AD+Bis%22+OR+%22Libor+Knot%22&qsr=&qsc=&qa=
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Podnikání v horských centrech  

ČT 1 - 23. 5. 2018 

 

Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka 

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

Zástupci českých horských středisek jednají v Krkonošském ve Špindlerově Mlýně. 

Chtějí lepší podmínky pro podnikání. Ty stávající prý nejsou srovnatelné s okolními 

zeměmi. Zároveň řeší, jak přilákat ještě větší počet návštěvníků. Jejich schůzku 

sleduje Přemysl Šrámek. Přemysle, co chtějí změnit? 

 

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 

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

Dobré odpoledne. Zástupci horských středisek si stěžují například na to, že 

neexistuje systémové financování služeb, typu skibusové dopravy nebo úpravy 

běžeckých tratí. Že tyto práce ve velké části financují samotné skiareály bez pomoci 

dalších podnikatelů, což například v zahraničí takto vůbec nefunguje. Zazněly ale i 

pozitivní věci, například se začíná mluvit o tom, že by stát měl znovu začít financovat 

lyžařské kurzy pro základní školy a pozitivní jsou určitě i čísla o investicích. České 

skiareály za poslední desetiletí investovaly zhruba miliardu korun ročně. No a pokud 

vememe třeba takové lanová dráhy, tak zatímco v roce 1991 na českých horách 

jezdilo 15 lanovek, aktuálně je to 110 lanových drah. 

 

 

 

 

 

  

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4e1c76c1-fbae-4d4a-a281-f4bb851c2778&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+skiare%C3%A1l+OR+%22horsk%C3%A9+st%C5%99edisko%22+OR+%22%C4%8Desk%C3%A9+hory%22+OR+%22ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%BD+are%C3%A1l%22+OR+AHS+OR+skipas+OR+%22Ji%C5%99%C3%AD+Bis%22+OR+%22Libor+Knot%22&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4e1c76c1-fbae-4d4a-a281-f4bb851c2778&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+skiare%C3%A1l+OR+%22horsk%C3%A9+st%C5%99edisko%22+OR+%22%C4%8Desk%C3%A9+hory%22+OR+%22ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%BD+are%C3%A1l%22+OR+AHS+OR+skipas+OR+%22Ji%C5%99%C3%AD+Bis%22+OR+%22Libor+Knot%22&qsr=&qsc=&qa=
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V LÉTĚ CHTĚJÍ VYDĚLAT STEJNĚ JAKO V ZIMĚ  

MARKETING SALES MEDIA - 21. 5. 2018 

 

 
 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=264b5975-de60-4b29-9364-a102a20c732e&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+skiare%C3%A1l+OR+%22horsk%C3%A9+st%C5%99edisko%22+OR+%22%C4%8Desk%C3%A9+hory%22+OR+%22ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%BD+are%C3%A1l%22+OR+AHS+OR+skipas+OR+%22Ji%C5%99%C3%AD+Bis%22+OR+%22Libor+Knot%22&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=264b5975-de60-4b29-9364-a102a20c732e&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+skiare%C3%A1l+OR+%22horsk%C3%A9+st%C5%99edisko%22+OR+%22%C4%8Desk%C3%A9+hory%22+OR+%22ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%BD+are%C3%A1l%22+OR+AHS+OR+skipas+OR+%22Ji%C5%99%C3%AD+Bis%22+OR+%22Libor+Knot%22&qsr=&qsc=&qa=
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Lyžařské areály se zlepšily v dodržování zákona při zasněžování  

denik.cz - 21. 5. 2018 

 

  
https://www.denik.cz/z_domova/lyzarske-arealy-se-zlepsily-v-dodrzovani-

zakona-pri-zasnezovani-20180521.html 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=200c2e2e-f8ac-406f-9e85-adb6acd76e53&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+skiare%C3%A1l+OR+%22horsk%C3%A9+st%C5%99edisko%22+OR+%22%C4%8Desk%C3%A9+hory%22+OR+%22ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%BD+are%C3%A1l%22+OR+AHS+OR+skipas+OR+%22Ji%C5%99%C3%AD+Bis%22+OR+%22Libor+Knot%22&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=200c2e2e-f8ac-406f-9e85-adb6acd76e53&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+skiare%C3%A1l+OR+%22horsk%C3%A9+st%C5%99edisko%22+OR+%22%C4%8Desk%C3%A9+hory%22+OR+%22ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%BD+are%C3%A1l%22+OR+AHS+OR+skipas+OR+%22Ji%C5%99%C3%AD+Bis%22+OR+%22Libor+Knot%22&qsr=&qsc=&qa=
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Lyžařské areály líp dodržují zákon při čerpání vody pro výrobu 

umělého sněhu  

ČRo region - 21. 5. 2018 

 

Lenka PIŠTĚKOVÁ, moderátorka 

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

Lyžařské areály líp dodržují zákon při čerpání vody pro výrobu umělého sněhu. 

Vyplývá to z kontrol České inspekce životního prostředí. Při využívání vody na umělé 

zasněžování sjezdovek pochybila v uplynulé zimní sezóně jen desetina skiareálů. 

Loni jich bylo ještě celá třetina. Inspektoři prověřili od října do května celkem 36 míst. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=793991e2-af1e-46e2-abb0-301194583f50&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+skiare%C3%A1l+OR+%22horsk%C3%A9+st%C5%99edisko%22+OR+%22%C4%8Desk%C3%A9+hory%22+OR+%22ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%BD+are%C3%A1l%22+OR+AHS+OR+skipas+OR+%22Ji%C5%99%C3%AD+Bis%22+OR+%22Libor+Knot%22&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=793991e2-af1e-46e2-abb0-301194583f50&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+skiare%C3%A1l+OR+%22horsk%C3%A9+st%C5%99edisko%22+OR+%22%C4%8Desk%C3%A9+hory%22+OR+%22ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%BD+are%C3%A1l%22+OR+AHS+OR+skipas+OR+%22Ji%C5%99%C3%AD+Bis%22+OR+%22Libor+Knot%22&qsr=&qsc=&qa=

