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Lyžařská střediska musejí vyrábět umělý sníh 

ČRo Plus - 6.2.2018 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Zimy jsou stále mírnější. Víc prší, než sněží a sníh nevydrží celou sezonu ani ve středních 

polohách. To silně pociťují lyžařská střediska, a proto musejí vyrábět umělý sníh. K tomu ale 

potřebují vodu, kterou odebírají zdarma. Ministerstvo zemědělství ale plánuje vodu 

zpoplatnit, což podle ski areálů povede ke zdražení ski pasů. Lyžařská střediska jsou přitom 

téměř jediní spotřebitelé, kteří získávají pro svoje komerční účely povrchovou vodu zdarma. 

Téma pro Zaostřeno, u kterého vás vítá Lubomír Smatana. 

 

osoba 

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

Letos je sezona teda dobrá na přírodní sníh, oproti minulosti, v minulosti skoro téměř celou 

sezonu na umělém sněhu. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Je neděle večer, lyžaři se vydali prohřát zmrzlé kosti do sauny. 

 

osoba 

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

No, když není přírodní, tak nezbývá zbytí, že jo. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

A baví tě lyžovat na umělém sněhu? 

 

osoba 

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

Tady v Český republice je všude umělý sníh. Za přírodním pouze do hor. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

A má vůbec cenu potom mít v Čechách střediska lyžařská, když tady nemáme sníh? 

 

osoba 

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

Jako když si chceme zalyžovat a do Alp je to 5 hodin cesty, zaplaťte si, já jsem lyžař, rád si 

zaplatím. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8b06dac8-6153-44d9-b7a4-a8dc6d1a070e&index=articles_cze_2018q1_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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Kam až můžou jít permanentky? 

 

osoba 

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

Pro, pro mě do 800 korun. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Jestli bude sníh? 

 

osoba 

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

Tak určitě bude sníh. Sníh už je, že jo. Takže já jsem lyžař, takže pro mě to nesmyslná zábava 

určitě není. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

No ne, za těch podmínek, co tady jsou. 

 

osoba 

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

Já si myslím, že za těch podmínek je dobře, že se nám na horách lyžuje. I za cenu, že tam je 

umělý sníh. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Připlatíte si? 

 

osoba 

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

Rád. 

 

osoba 

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

To je těžká otázka. Je pravda, že už teď jsou ty ski pasy strašně drahý. V Alpách jsou 

samozřjemě lepší podmínky, lepší služby a mnohdy za nižší ceny. 

 

osoba 

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

Jako spotřebuje to hodně vody, no. Jako těch sněžnejch děl, když je fakt blbá sezona, tak 

spolyká hodně, hodně vody. 

 

osoba 

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

Že jestli se to stane, tak okamžitě oni to zdraží. O to, co ty daně budou, tak o to víc zdraží ski 

pasy. 
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osoba 

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

No, až ten sníh zteče, tak by to měli potom vrátit, ne? Ty peníze. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Koho by trápilo umělé zasněžování, když už má na nohou přezkáče a vyráží na svah, že? Jiří? 

 

osoba 

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

Lyžaře moc ne. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Lyžování je drahý koníček a zároveň náročný byznys. Majitelé středisek musejí za 3 měsíce 

vydělat na celý rok a jejich snahou je sezonu prodloužit. Začít v prosinci a skončit v březnu. 

Jenže příhodné klimatické podmínky jsou minulostí, říká analytik z portálu Naše voda Petr 

Havel. 

 

Petr HAVEL, analytik, Naše voda 

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

Protože málokdo ví, nebo občas to někdo řekne, ale, ale, ale myslím si veřejně, že se to úplně 

neví, že třeba zásoby podzemních vod, pod povrch..., podpovrchových vod, se v České 

republice dominantně doplňují právě z pomalu tajícího sněhu. V okamžiku, kdy my ten sníh v 

zimě nemáme, a třeba prší, ale jsou to třeba prudší deště nebo prostě přívalové deště nebo 

nerovnoměrně rozložené deště, no, tak ta voda se do tý půdy nevsákne, protože krajina ztratila 

retenční schopnost, nemá schopnost zadržovat vodu, a díky tomu potom máme, a to máme v 

poslední době už skoro každý rok, takzvané zemědělské sucho. Jinými slovy, ona sice nějaká 

voda pod tou zemí je, nicméně ty zásoby se nedoplňují a v praxi se to projevuje tak, že jsou 

suché ty horní vrstvy půdy, což je problém zejména pro zemědělce, a to mluvíme o tom 

zemědělském suchu. A my jsme dneska na v řadě případů na jedné třetině dlouhodobých 

průměrů, čili to je opravdu jako už jako varující stav, a nelze asi očekávat, že v dalších letech, 

nakonec i ten letošek nevypadá zatím, že, že by, že by prostě to byl normální stav, takže 

prostě ta, ta zásoba těch podzemních vod se doplňovat z toho sněhu nebude. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Důsledky umělého zasněžování dlouhodobě zkoumá ekolog Josef Fuksa z 

vodohospodářského ústavu. Toho nepřekvapuje, že úřady navrhují vodu zpoplatnit. Výjimka 

měla význam v době, kdy ski areálů bylo málo. 

 

Josef FUKSA, ekolog, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v Praze 

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

Musíme si uvědomit, že tehdá to byla poměrně exotická věc, a takový průmysl jako dneska z 

toho ještě nebyl, čili je i z hlediska morálního nebo nějakého docela rozumné po nějakém 

čase, po nějakém čase tohle to odvětví zpoplatnit, když tak hezky funguje. Ale co je 

podstatné, že ty poplatky jsou někde na úrovni 4 až 6 korun za kubík pro povrchovou vodu. A 
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že v nákladech na to zasněžování to určitě není nějaká významná položka. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Fuksa upozorňuje na to, že ski areály spotřebovávají vodu v době, kdy je jí málo. Odborné 

studie uvádějí, že v exponovaných měsících může kvůli sjezdovkám zmizet třeba z Labe až 

18 % vody. 

 

Josef FUKSA, ekolog, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v Praze 

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

A myslím si, že s poplatky za povrchovou vodu jsou celkem rozumná platba pro stát nebo pro 

státní podniky povodí za to, že udržují síť vodních toků v pořádku a tak dál. Čili to považuju 

za normální. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Odborné studie ovšem majitelé ski areálů neberou vážně. Podle nich je vliv umělého 

zasněžování na přírodu minimální až téměř žádný. Lyžařské areály v Česku hájí prezident 

asociace horských středisek Libor Knot. 

 

Libor KNOT, prezident Asociace horských středisek ČR 

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

V každém případě. Protože ono teď v médiích se objevují různé výstřely, jako jak je to, jak to 

z hlediska vodohospodářství má vliv nebo jakoby z hlediska ekologického, ty dopady jsou 

marginální. Prostě nikdo nepřišel s nějakou průkaznou studií a řekl by, ano, tady to škodí tak 

a tak. Všechno to jsou jakoby domněnky. A na základě domněnek, doufám, nikdo nechce 

měnit zákony. Podstatné totiž je, že ten hlavní důvod je, že my tu vodu neodebíráme. My ji v 

podstatě na chvíli zadržíme v té krajině a v podstatě jí změníme to skupenství. To znamená, 

že z té vody se stane na chvíli sněhem, který do značné míry vsákne, čili je víceméně zadržen 

v té krajině, což z hlediska vodohospodářského je jenom asi pozitivní, a ten zbytek se vrátí do 

původního koryta. Naprosto minimální procenta z toho se jakoby vypaří a spadnou třeba do 

jiného řečiště. Ale to jsou úplně minimální věci. Takže to je hlavní důvod. A druhý důvod je, 

že ty plochy, o kterých hovoříme, respektive ty objemy těch vod, o kterých hovoříme, jsou 

naprosto minimální. Protože když se podíváme na tabulku spotřeby povrchových vod v České 

republice, tak to, co z toho zabírají lyžařské areály, je zhruba 0,1 % všech povrchových vod. 

A proč by se někdo měl zabývat zrovna touhle desetinou, to nám fakt nedává smysl. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

To, co nedává smysl zástupcům horských středisek, je naopak naprosto jasné 

vodohospodářům. Josef Fuksa odmítá argument, že voda na zasněžování se vrací zpátky do 

přírody, a proto je zbytečné za ni platit. 

 

Josef FUKSA, ekolog, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v Praze 

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

No, všichni to dělají. Když my tady v Praze vypijeme vodu z vodovodu nebo se v ní 

vykoupeme, tak stejně ta vodárenská společnost zaplatila nějakou takovouhle taxu, za tu 
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vodu, nám ji prodala za nějakých 45 vodného nebo kolik to tak asi dneska je, my ji 

použijeme, znečistíme, ohřejeme, vypereme v ní prádlo, no, a potom ji zase pustíme zpátky 

do řeky, zaplatíme dalších 45 nebo kolik to je za stočného, čili suma je nějaká v Česku prostě 

někde 80 až 100 korun, no, a ta voda je za několik dnů zpátky. Takže to je všecka voda, když 

si koupíte vodu na chlazení tepelné elektrárny, tak se vám část odpaří samozřejmě, ale část se 

vrátí ohřátá do řeky, a za to zase ty elektrárny platí. To je, všecky tyhle vody se vrátí. Při tom 

zasněžování se taky část té vody ztratí, vypaří se do vzduchu a tak dál. To je, úplně to platí 

úplně pro všechny. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Experti z vodohospodářského ústavu spočítali podle ploch všech sjezdovek, podle množství 

sněžných děl a podle jejich výkonu, že umělé zasněžování spolyká ročně 42 milionů kubíků 

vody. Libor Knot tvrdí, že je to číslo vycucané z prstu a že je to jenom 1 milion kubíků ročně. 

 

Libor KNOT, prezident Asociace horských středisek ČR 

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

A my zpochybňujeme ty celkové dopady, které to má, jsou marginální, a samozřejmě 

nezpochybňujeme ty jednotlivosti typu, že třeba umělý sníh má jiné fyzikálně-chemické 

vlastnosti, že tam leží třeba dýl. Ale to se všechno dá rozebrat, jednotlivé téma po tématu. A 

tak, jak to oni hází do jednoho pytle, že to je prostě škodlivé, tak to není pravda, protože na to 

nemají žádnou pořádnou studii, poslední, kterou já znám v tomto ohledu, větší, je z roku 

2007, čili 10 let stará a je z Alp, to znamená úplně jinýho prostředí, kde se budují retenční 

nádrže ve výšce 2 tisíce metrů, což u nás v podstatě neexistuje. Takže ty argumenty jsou 

velmi povrchní a hypotetické, nejsou ničím doložené, a jak jsem říkal, týkají se naprosto 

minimálních ploch a objemů. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Ani údaje Libora Knota nelze ověřit. Jedinou pravdou totiž zůstává, že spotřeba vody je 

pouhý odhad, protože lyžařská střediska obvykle evidují spotřebu vody velmi volně. A zřejmě 

ne příliš poctivě, protože Česká inspekce životního prostředí pravidelně uděluje ski areálům 

pokuty. Ředitel inspekce Erik Geuss. 

 

Erik GEUSS, ředitel, Česká inspekce životního prostředí 

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

Nicméně ty pokuty u těch největších subjektů tam dosahovaly částek desetitisíců, 80, 90 tisíc 

korun za, za ten, za ten přestupek jeden, toho jednoho vlekaře. A my tady skutečně chceme 

dosáhnout toho samého, co u těch, u těch jezů. To znamená, my chceme, aby si ti vlekaři 

uvědomili, že prostě nemůžou postupovat zcela libovolným způsobem, ale že musí dodržovat 

pravidla. A já věřím tomu, že se nám to podaří. Aby to bylo prostě férový. To znamená, aby si 

jedna skupina nebrala něco, co vlastně jako jí nepatří, ať už jde o podnikatelskou skupinu 

nebo sociální skupinu. Takže my prostě provádíme tyhle kontroly na základě strategie a 

vlastně je to i příspěvek České inspekce životního prostředí k tomu vlastně celostátnímu boji 

proti, proti suchu. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 
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-------------------- 

Inspekce chce počet kontrol zvýšit a v Krkonoších mohou čekat jejich návštěvy častěji. 

Pokutu dostal i ski areál Černá hora Jánské Lázně. Jeho ředitel Petr Hynek to vysvětluje zcela 

formálním přístupem inspekce. 

 

Petr HYNEK, ředitel ski areálu 

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

Celý ten problém vznikl z toho důvodu, že na sítech voda samozřejmě protékala v potoce dál, 

ale bohužel neprotékala tím místem v jímacím objektu, který byl pevně vymezen na sanaci. V 

letošním roce je ta situace úplně jiná, té vody je hodně, hodně, a na druhou stranu je potřeba si 

uvědomit, že jsou situace, kdy my kompletně živíme celý region, na nás je ná..., navázaná jak 

primární, tak sekundární zaměstnanost, a jste bohužel někdy v situaci, kdy musíte volit i to 

špatné řešení z těch všech nejhorších. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

A jsme zpátky u hlavního problému, a to je byznys versus ochrana přírody. Petr Hynek sedí u 

stolku v restauraci přímo na svahu. Na nohou má přezkáče, byl zkontrolovat sjezdovku. Podle 

něj jsou ski areály otloukánci, ze kterých úřady jen sdírají kůži. O poplatcích za vodu nechce 

ani slyšet. 

 

Petr HYNEK, ředitel ski areálu 

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

Tak ty lyžařské areály v současné době opravdu neodkážou fungovat bez technického 

zasněžování, tak aby byly schopný dlouhodobě zaměstnávat lidi v horských regionech, který 

trpí naprostou nezaměstnaností. Všechno to táhnou pouze ty areály, to znamená, pokud 

dneska běžkař vyradí na běžecké tratě, tak je to jenom proto, že ten provozovatel tu běžeckou 

trať jim ze svých finančních prostředků upraví, že jezdí ski busy mezi, mezi areály proto, že je 

ten provozovatel ze 100 % zaplatí, a mně to připadá jako v té pohádce, teď teda budem platit 

poplatek nebo daň z vody, možná, že za dva roky někdo vymyslí, že budem, my jsme v tom 

národním parku, třeba platit i daň ze vzduchu, ty návštěvníci, že by se jim to mělo naúčtovat. 

Opravdu nám to připadá, ta debata, zavádějící a nevím, komu slouží. Prostě nevím, nevím, 

kdo to vymýšlí, nevím, kdo řeší takovéhle marginální věci. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Poplatky za vodu vymyslelo ministerstvo zemědělství. Umělé zasněžování má totiž výjimku 

ze zákona. Všechny ostatní subjekty za povrchovou vodu platí. Vojtěch Bílý z tiskového 

odboru. 

 

Vojtěch BÍLÝ, tiskový odbor MZ ČR 

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

Tak, podle vodního zákona musí za odběr povrchové vody v současnosti platit každý, kdo 

odebere víc než 6 tisíc kubíků vody ročně. Jedinou výjimkou jsou v současnosti odběry právě 

na výrobu umělého sněhu, je také třeba upozornit, že nejde o daň, jak se v některých médiích 

objevuje, ale o poplatek za odběr vody. To jsme také všem novinářům, kteří se na to ptali, 

odpovídali. Změnu, pokud jde o platby za odběr vody na výrobu umělého sněhu, jsme dosud 
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neřešili. Nejprve chceme zjistit, o jaké množství odebrané vody se jedná, nebo zda například 

dochází k jejímu znečištění při výrobě sněhu. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Ski areál Černá hora Jánské Lázně má proti jiným střediskům jistou výhodu. Vrchol 

sjezdovky leží v nadmořské výšce 1 260 metrů, takže nějaký přírodní sníh se tu drží. Navíc 

majitel areálu, společnost Mega Plus, zainvestovala a postavila na vrcholu retenční nádrž na 

vodu. Právě u ní ředitel Petr Hynek stojí. 

 

Petr HYNEK, ředitel ski areálu 

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

Plocha té nádrže je asi 1 500 metrů čtverečních. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

No, prostě úplně nic. Jak to je hluboké. 

 

Petr HYNEK, ředitel ski areálu 

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

Hluboké to je v tom nejvyšším místě 7 metrů. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Odsud vy pouštíte vodu na zasněžování, berete si tu vodu zespoda, vytahujete jí nahoru. 

Takže by měli být rádi tady, myslíte, v Krkonošském národním parku, že jste ji vybudovali? 

 

Petr HYNEK, ředitel ski areálu 

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

Tak, no, v Krkonošském národním parku asi nebudou rádi z ničeho, co směřuje směrem k 

cestovnímu ruchu. Prostě dlouhodobě fungoval konsenzus mezi samosprávou, lidmi, kteří 

tady žijí a pracují, a státní správou na straně druhé. Plochy sjezdových tratí zaobírají cca 1,5 

% celkové plochy národního parku. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

A my jsme teď ve třetí zóně? 

 

Petr HYNEK, ředitel ski areálu 

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

My, v horní část Černé hory je ve třetí zóně, ale pokud budete u dolní stanice lanovky, 

kabinkové lanovky na Černou horu, tak jste samozřejmě v ochranném pásmu. Takže dá se 

říct, že většina těch areálů se pohybuje na rozhraní třetího, třetí zóny ochranného pásma. Je to 

o tom, spíš umět najít to společné řešení a uvědomit si, že to na tom území národního parku 

fungují jak ty lidi, kteří tady žijí, a myslím si, že co se týká nás, naší společnosti, určitě 

nejsme společnost, která by měla zájem na tom, aby se nějakým způsobem snižovala hodnota 

národního parku. Ale na druhé straně říkáme, že na těch plochách dlouhodobě působí člověk, 
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a to ještě před tou dobou, kdy ten národní park vzniknul. A my určitě nemáme zájem o to, 

rozšiřovat se nebo budovat projekty v první, druhé a jiný, třetí zóně těch extrémních. Je to o 

tom, najít ten konsenzus, jak jít dál. A určitě to vidíme v tom, co dneska už je v tom plánu 

péče, vytvářet prostory především v ochranném pásmu, vznikání, vznik těch akumulačních 

nádrží, které pomohou těm provozovatelům při suchých zimách, především začátek, rozjet tu 

zimní sezonu, nasněžit tři, čtyři sjezdovky. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Retenční nádrže na horách jsou ale zatím výjimkou. Mega Plus za tu svoji zaplatila 25 

milionů korun. To si malá střediska dovolit nemohou. Navíc na řadě míst není ani technicky 

možné nádrž postavit. Retenční nádrž je ale také další zásah do přírody, i když šetrnější, než 

tahat vodu z poloprázdných potoků v zimě. Říká Radek Drahný z Krkonošského národního 

parku. 

 

Radek DRAHNÝ, mluvčí, Krkonošský národní park 

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

Opravdu se dá říct, že podnět k budování retenčních nádrží je jakousi z nouze ctností v 

okamžiku, kdy víme, že zde máme ski areály, které vodu potřebují. Víme, že přirozeného 

sněhu bude málo. A zároveň víme, že nechcem připustit ohrožení života v potocích tím, že 

odběrem vody klesne hladina pod určitou mez. Takže budování retenčních nádrží je jakýmsi 

chytrým řešením toho, že obecně vody je málo. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Krkonošský národní park je ukázkový příklad, kde na sebe narážejí zájmy ochrany přírody a 

tvrdého byznysu. Krkonoše jsou česká lyžařská Mekka. Zároveň jsou přísně chráněné. 

Ačkoliv si podnikatelé myslí, že se hory rozvíjejí málo, opak je pravdou. Ochránci přírody 

dlouhodobě tahají za kratší konec. Statistiky jsou toho důkazem. 

 

redaktor 

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

V roce 1989 mělo Česko 14 lyžařských lanovek, dnes je jich víc než 100. S tím, že největší 

boom zaznamenala výstavba lanovek v uplynulých 10 letech. Přepravní kapacita vleků a 

lanovek stoupla o třetinu. Před 10 lety stříkalo umělý sníh 1 500 sněžných děl, dnes je jich víc 

než 6 000. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

To všechno jsou investice, které přinášejí lepší komfort lyžařům, a na druhé straně 

znehodnocují životní prostředí. Poradenská společnost KPMG uvádí, že v Česku je 164 

horských středisek, které mají 541 kilometrů sjezdovek, 734 lanovek a vleků a dohromady 

přepraví za sezonu přes půl milionu lyžařů. Tlak na přírodu je obrovský. Mluvčí KRNAPU 

Radek Drahný. 

 

Radek DRAHNÝ, mluvčí, Krkonošský národní park 

-------------------- 
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Zkoušíme hledat způsoby, jak umožnit regionu fungovat, přežít. A zároveň aby nedocházelo k 

poškozování přírody v Krkonoších. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Spor o vodu na zasněžování ale ukazuje na hlubší problém, a tím jsou klimatické změny. S 

dalším oteplováním ubyde sněhu a ski areály mohou začít krachovat. Jejich majitelé tomu 

nevěří, ale problémy mají i v Alpách. Říká vodohospodář Josef Fuksa. 

 

Josef FUKSA, ekolog, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v Praze 

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

U těch vleků to není úplně jasné. Jeden důvod je v tom, že nemáme žádná solidní veřejná data 

z Česka. Jsou různá data z Rakouska, z Alp a podobně, a tam je to limitováno tím, že většina 

těch are..., areálů je ve vysokých výškách, čili tam to funguje jinak. Tam se běžně ztrácí 30 % 

vody z těch sněžných sprch a spadne někde na východě. A negativně to ovlivňuje vodní režim 

těch vodních středisek, protože ta voda tam prostě nesteče do údolí. Jo? S větrem, s větrem 

odejde někam jinam. Ale u nás se neví přesně, kolik to je. Ale rozhodně část té vody se ztratí, 

odpaří se, navíc ta voda, kterou chcete dát na tu sjezdovku, zčásti ty sněžná děla vystříkají 

někam do lesa, čili to pořád je jenom taková představa, kolik by to asi bylo, kolik asi uděláte 

sněhu. Čili ztrácí se ta voda vždycky. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Analytik z portálu Naše voda Petr Havel si dokonce myslí, že je čas se poohlédnout po jiné 

zábavě na horách než po lyžování. A za příklad si opět bere rakouské Alpy. 

 

Petr HAVEL, analytik, Naše voda 

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

Prostě bysme měli jako zvolit takovou tu taktiku, no, tak my máme hezkou zemi, je tady celá 

řada hezkejch lokalit, dá se tady dělat celá řada hezkejch věcí, no ale sně..., lyžovat se tady 

prostě asi zřejmě v budoucnosti moc nebude. Nebo tak prostě od toho je svět pestrej, abysme 

jezdili jaksi lyžovat třeba do Alp nebo do Rakouska, do Švýcarska, do Itálie, na, u nás třeba 

chodili po našich krásných starých hradech a zámcích, což je zase něco, co nemaj někde jinde, 

že jo. Prostě není, není asi zřejmě tím finálním cílem, aby všude bylo všechno stejný, a 

naopak právě ta pestrost je zajímavá, a prostě Česká republika asi, nebo naši lyžaři se budou 

muset buď částečně lyžování vzdát, na území naší země, anebo si za něj víc připlatit. 

 

Lubomír SMATANA, moderátor 

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

Cena povrchové vody se dnes pohybuje zhruba kolem 5 korun za kubický metr. Svoji roční 

spotřebu na celém území Česka ski areály odhadují na 1 milion kubíků, tedy asi 2 miliony 

korun, což není mnoho. Kdyby ovšem platil odhad hydrologů, bude to 200 milionů korun 

ročně, a to už se musí nutně projevit i na cenách ski pasů pro lyžaře. To byl pořad Zaostřeno, 

tentokrát na umělý sníh a zasněžování v českých horách. Příjemný poslech dalších pořadů 

Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubomír Smatana. 
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Černý trh se skipasy se nelíbí vlekařům, přeprodané permanentky 

blokují 

ct24.cz - 4.2.2018 

 

Až stovky skipasů během sezony zablokují provozovatelé vleků kvůli tomu, že si je 

lidé během dne přeprodají. Někteří právníci ale takové chování majitelů areálů 

kritizují - opírají se i o stanovisko Nejvyššího soudu. Provozovatelé ovšem dál trvají 

na svém. 

 

Kšeftování se skipasy se nelíbí provozovatelům areálů. Přicházejí tak o tržby. „Pokud 

si ho člověk vezme na celý den a pak někomu prodá na parkovišti, tak nás vlastně 

okrádá,“ nelíbí se jednateli Skiareálu Plešivec Petru Voráčkovi. 

 

Provozovatelé se proto snaží přeprodávání permanentek čelit. Počítače a kamery 

průběžně hlídají fotografie těch, kteří s kartou jezdí. Pokud se podoba změní, 

obsluha to pozná a skipas může nechat zablokovat.  

 

Lyžařské areály proti přeprodávání argumentují i náklady na platy zaměstnanců, 

údržbu lanovek a výrobu sněhu. Třeba jeden z největších lyžařských areálů na 

Klínovci ročně zablokuje desítky přeprodaných skipasů. 

 

 
 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=679ffc23-e05e-4468-82ac-d3dad4900c3d&index=articles_cze_2018q1_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=679ffc23-e05e-4468-82ac-d3dad4900c3d&index=articles_cze_2018q1_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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Lyžařská střediska hlásí dobré sněhové podmínky. Na tratě mohou vyrazit i běžkaři 

 

Podle nezávislého právníka by ale takový postup u soudu areály nemusely obhájit. 

„Je to v podstatě právo využívat vlek od 9 do 16 hodin a je úplně jedno, která osoba 

to bude,“ uvedl karlovarský advokát Libor Čihák. 

 

Podle něj držitelé skipasů mají na prodej právo. „Z hlediska právního nic neporušuje, 

pokud lyžař skončí třeba v jednu hodinu a skipas na další tři hodiny prodá dál,“ tvrdí 

Čihák. 

 

Horská služba na sezonu navýšila své počty o stovky lidí. Nejvíce v Krkonoších 

 

„S tím nesouhlasíme. Skipasy u nás nelze přenášet na jinou osobu,“ sdělila mluvčí 

Skiareálu Klínovec Hana Hoffmannová. 

 

Podle organizace dTest se Nejvyšší soud v roce 2006 v podobném případě z 

Krkonoš přiklonil na stranu muže, který částečně použité skipasy dál prodal.Jde o 

porušení obchodních podmínek, brání se skiareály 

 

Případy, se kterými se setkala obchodní inspekce v Krušných horách, dopadly jinak. 

Většina areálů tady při nákupu skipasů lyžaře upozorňuje, že s nimi nesmí dál 

obchodovat. 

 

Lipenský areál zavedl nové hlídky: Členové skipatroly mají lyžařům radit a dohlížejí i 

na bezpečnost 

 

„Jde o porušení obchodních podmínek a není nárok na to, aby lyžař byl puštěn pod 

jiným jménem a pod jinou identitou,“ řekl Jan Řezáč, ředitel České obchodní 

inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj. 

 

Podle právníků záleží na konkrétním případě. Areály mají totiž různé obchodní 

podmínky, liší se i jejich provozní řády. A ty by soud v případě žaloby musel 

přezkoumat. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2381740-cerny-trh-se-skipasy-se-nelibi-

vlekarum-preprodane-permanentky-blokuji 

 

 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2381740-cerny-trh-se-skipasy-se-nelibi-vlekarum-preprodane-permanentky-blokuji
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2381740-cerny-trh-se-skipasy-se-nelibi-vlekarum-preprodane-permanentky-blokuji
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