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Zimní sezona byla pro české skiareály jedna z nejlepších  
Ceskenoviny.cz - 10.4.2018 
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Zimní sezona byla jedna z nejlepších, pochvalují si provozovatelé 
tuzemských středisek 
aktualne.cz - 10.4.2018 
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Lyžování v Česku pořád láká, skiareály se chlubí výbornou sezonou 

cestovani.iDNES.cz - 10.4.2018 
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Asociace:Zimní sezona byla pro české skiareály jedna z nejlepších 
blesk.cz - 10.4.2018 
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Asociace:Zimní sezona byla pro české skiareály jedna z nejlepších 
finance.cz - 10.4.2018 
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Máme za sebou jednu z nejlepší sezón, hlásají české skiareály 
Icot.cz - 11.4.2018 
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Češi se vrací do tuzemských hor i díky lepší kvalitě skiareálů, říká 
šéf asociace Libor Knot 
ČRo - radiozurnal.cz - 10.4.2018 

 

Lyžařská sezona je u konce a u provozovatelů horských středisek převládá 

spokojenost. Alespoň to říká ředitel Asociace horských středisek Libor Knot, který ve 

Dvaceti minutách Radiožurnálu vyzdvihuje, že řádově 80 až 85 procent návštěvníků 

tuzemských hor jsou Češi. 

 

„Lyžařská střediska v Česku za posledních deset, patnáct let obrovským způsobem 

stoupla v kvalitě, protože investice byly řádově miliarda ročně,“ vysvětluje s tím, že 

tuzemské skiareály mají rozhodně co nabídnout.Mnoho českých lyžařů už také zná 

Alpy a nechce se jim tolik cestovat, dalším důvodem návratu Čechů do tuzemských 

hor může být dobrá ekonomická situace, kdy lidé rádi utrácí ve volném čase 

peníze.https://youtu.be/JOUXcjswqv0Naopak zájem školních lyžařských zájezdů, 

které nejsou povinné, byl poměrně nízký – pomohla by podle něj podpora jak ze 

strany lyžařských středisek, tak ze strany ministerstva školství a jiných 

organizací.Dojde k propojování středisek?Trh je podle Knota relativně naplněný a 

nová střediska zřejmě vznikat nebudou, ale budou se propojovat. „Nebudou se kácet 

sjezdovky, ale spíš dojde k propojení těch, které jsou regionálně blízko,“ 

vysvětluje.Debata o propojování ale musí probíhat mezi těmi, kdo v daných místech 

žijí a podnikají, a mezi těmi, kteří tam mají na starost ochranu přírody. „Je potřebovat 

vybalancovat zájmy ochrany přírody se zájmy lidí, kteří v tom místě pobývají,“ 

uzavírá.Podnikání v Číně? Všechno je možné, nic není jednoduché, shrnuje český 

manažer 

http://www.rozhlas.cz/_zprava/1794867 
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Rozhovor s Liborem Knotem, ředitelem Asociace horských 
středisek ČR 

ČRo Radiožurnál - 10.4.2018 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Zimní sezóna končí, co ale zřejmě jen tak neskončí, jsou debaty o ekonomických 

přínosech, ale ekologických rizicích masového lyžování v českých horách. Ať už jde 

o rozšiřování lyžařských areálů, často v nejcennějších horských lokalitách, o 

developerskou výstavbu, o spotřebu energie a vody pro umělé zasněžování nebo o 

vliv technického sněhu na ekosystémy horských svahů. To vše je mezi ekology a 

vlekaři předmětem ostrých sporů. Ve studiu vítám Libora Knota, ředitele Asociace 

horských středisek České republiky, dobrý den. 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Dobrý den. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Než přejdeme k otázkám, které jsem nastínil v úvodu, vy jste dnes vlastně oficiálně 

ukončili sezónu. Pořádali jste tiskovku prezentovali jste výsledky. Jaká tedy byla pro 

česká horská střediska právě končící zima? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Dá se říct, že převažuje spokojenost s proběhlou zimou, protože nebyla sice nějak 

úplně jednoduchá, dlouhodobý teplotní průměr je minus 0,8. Letos jsme měli plus 

0,3, takže oblevy v lednu nás trošku potrápily, ale celkově je určitě spokojenost s 

průběhem letošní sezóny. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Pokud jde o třeba počty lyžařů nebo návštěvníky hor, je tam nějaký nárůst oproti 

nějakým letům nebo se to drží na stejných číslech? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Oproti minulému roku je tam ten nárůst mírný, zhruba dvě až pět procent, což je ale 

pořád dobrý, protože loňská sezóna byla jedna z těch povedených. Možná si 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0d899afe-c3e0-4e9e-92a3-6ab1ed13f0fd&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=0d899afe-c3e0-4e9e-92a3-6ab1ed13f0fd&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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pamatujeme ty tři předchozí, které nebyly právě ty, na které rádi vzpomínáme, takže 

celkově ten progres je řádově okolo pěti až osmi procent. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Jaká je skladba lyžařů na českých horách? Jsou to převážně Češi nebo k nám jezdí 

více cizinců? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

My jsme si nechali udělat studii velmi zajímavou. Tam jsme se dozvěděli, že je to 

samozřejmě odvislé od jednotlivých pohoří, ale řádově 80 až 85 % návštěvníků 

českých hor jsou Češi, tuzemci, což je samozřejmě potěšitelné číslo. My jsme si 

mysleli, že těch cizinců je trochu víc, ale tak to je. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

A z jakých zemí k nám cizinci nejčastěji míří? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Jestli si dobře pamatuju, tak největší díl byl Německo, v závěsu Polsko, Slovensko a 

země Beneluxu. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Takže žádné překvapení, jsou to sousední země a blízké země, které žádné hory 

nemají. 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Přesně. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Vrací se Češi na české hory, protože v 90. letech byl trend určitě zkoušet nová 

střediska v Alpách, která jsme si vyzkoušeli a je to tedy tak, že Češi znovu objevují 

české hory? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

-------------------- 
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Je to možná tak, jak říkáte. To je jeden z těch momentů, že si to naši lyžaři 

vyzkoušeli jinde. Mnozí už nechtějí trávit mnoho hodin při cestě třeba do Francie, 

takže to je jeden z těch prvků, že jej vezme za vděk českými horami. Druhá věc je 

samozřejmě ta ekonomická situace, která je teďka dobrá, myšleno jak u nás, tak v 

okolních zemích. To znamená, že jsou mezi lidmi peníze a rádi je utrácí samozřejmě 

ve volném čase a třetí věc je, že lyžařská střediska v Česku za posledních, dejme 

tomu, deset, patnáct let obrovským způsobem stoupla v kvalitě, protože ty investice 

byly řádově miliarda ročně a rozhodně to je poznat a už rozhodně mají také co 

nabídnout. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Lyžování u nás má velkou tradici. Je to sport, který se učí ve školách. Děti jezdí na 

lyžařské kurzy. Jsou Češi pořád národ lyžařů nebo se to mění? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Určitě jsou národ lyžařů, protože v celosvětové studii jsme na nějakém 9. místě v 

počtu lyžař-dnů. To znamená, to jsou obrovské čísla. Konkurujeme takovým zemím, 

jako Švédsko a podobně. A co se týče samozřejmě těch školních lyžařských zájezdů, 

tak tam už máte pravdu v tom, že to není tak dobré, protože už hodně drahně let to 

není povinné a ten zájem samozřejmě byl poměrně nízký. Teď se to zase trošku 

zlepšuje, ale bavíme se na téma nějaké podpory výjezdu do školních lyžařských 

zájezdů jak ze strany horských areálů a lyžařských středisek, tak ze strany třeba 

ministerstva školství a jiných organizací tak, abychom tuhle tu věc znovu oživili a 

podpořili. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

A pořád platí, že hory v zimě, rovná se lyžování, nebo už lidé hledají na horách i 

další aktivity? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Čím dál méně se při strávených dnech na horách ten podíl, co s týče lyžování, 

objevuje. To znamená, dá se říct, že v extrémních případech ti lidé lyžují třeba dvě, 

tři hodiny denně a zbytek si užívají buď prostě v nějakých souvisejících službách, ať 

už jsou to restaurace nebo wellness anebo jiné zábavní centra a časy tráví v 

podstatě i mimo tu sjezdovku čím dál víc. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 
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-------------------- 

A musejí horská střediska obstát také v konkurenci, řekněme, poněkud méně 

tradičních zimních dovolených? Má vím, že to tak je v Rakousku, že lidé zkrátka 

začali mít možnost trávit zimní dovolenou třeba potápěním někde v teplých mořích 

nebo jet na lednové výprodeje do New Yorku, což dřív nebylo tak obvyklé. Také u 

nás je to tak, že musíte bojovat o zákazníky, řekněme, s těmito typy zimní dovolené? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Do značné míry to bude pravda. My na to popravdě řečeno nemáme úplně přesná 

čísla, protože to by zasloužilo pravděpodobně nějakou samostatnou studii. Je to 

jeden z těch aspektů, který je potřeba vnímat v rámci konkurenceschopnosti českých 

středisek. Řekl bych, že daleko větší jaksi část těch klientů odjíždí za více 

sportovním prožitkem třeba do Alp, kde ty sjezdovky jsou samozřejmě širší, delší 

vzhledem ke geografickým podmínkám, u nás je to potom spíš na takové ty kratší 

dvou, třídenní pobyty nebo pro lyžování s dětmi, kde zase ten poměr cena-výkon je 

daleko lepší. Čili to jsou spíš ty parametry. A v poslední době je tak trošku jakoby 

úsměvné, ale spíš platí, že když se nepovede předpověď počasí ve středu, ve čtvrtek 

ve sdělovacích prostředcích, tak to má paradoxně daleko větší vliv v řádech desítek 

procent návštěvnosti, než to, jestli zrovna jedou někam do Thajska. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je Libor Knot, ředitel Asociace horských 

středisek České republiky. Jak by se měl lyžařský průmysl v Česku podle vás dále 

rozvíjet? Měly by vznikat nové areály? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Já bych to nechal na trhu. Já se necítím úplně povolán, abych v tomhle tom nějakým 

způsobem radil, protože stejně tak se dá říct, že malá střediska nebo ty, co leží v 

nadmořských výškách, dejme tomu, do 700 metrů, by se měla zavřít. To všechno ti 

podnikatelé, kteří v tom mají svoje úvěry a já nevím, co všechno ostatní. To 

samozřejmě musí zvážit sami. Osobně si myslím, že nová střediska vznikat 

nebudou, protože ten trh je relativně naplněný. Spíš se budou propojovat ty areály. 

Čili ani ne tak, že se budou kácet nové sjezdovky, ale spíš dojde k propojení těch, 

které jsou regionálně blízko, aby ten zážitkový prvek prostě z těch deseti nebo 15 

kilometrů sjezdovek, které má každé to středisko, narostl o nějakých 30, 40 a pak to 

bude samozřejmě zajímavé a svým způsobem srovnatelné s některými oblastmi 

třeba v Alpách. 
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Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

I to je ale v řadě lokalit kontroverzní otázka, propojování středisek. Další, řekněme, 

lanovky, další kapacity, kterými mohou lyžaři proudit, myslíte si, že jet o průchozí, 

zejména tedy v lokalitách, které jsou z přírodního hlediska cenné a měly by se 

chránit? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Na každém tom místě je to samozřejmě individuální a ta debata musí probíhat mezi 

těmi, kteří v tom místě žijí a podnikají a mezi těmi, kteří tam mají na starost dejme 

tomu, ochranu přírody. A takto se to nesporně děje. Já třeba mohu trošku víc mluvit 

za Krkonoše, protože tam bydlím a ta debata s národním parkem není vůbec 

snadná, ale je korektní. To znamená, že Svaz měst a obcí Krkonoše, který sdružuje 

ty projekty a nechodí tam každý sám se svojí složkou a žádostí, tak našel jaksi 

platformu toho, že se domlouvají a myslí si, že tak je to správně a ono to tak podle 

mých zpráv probíhá i všude jinde. Rozhodně to není jednoduchá debata, ale je 

potřeba to vybalancovat zájmy samozřejmě ochrany přírody se zájmy těch lidí, kteří 

tam v tom místě pobývají. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

A když říkáte, že neusilujete tedy o nárůst dalších počtů zákazníků, že podle vás ten 

trh je nasycený, tak co by to spojování mělo přinést jiného? Ti lidé, kteří jsou s tou 

situací spokojeni, tak jezdí už teď. Proč chcete rozšiřovat ty kapacity dál? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Já bych neřekl, že je nasycený z hlediska počtu zákazníků. Spíš nasycený z počtu 

lyžařských středisek. Jsem tím měl na mysli, protože v Česku je extrémně hodně, 

minimálně 160 větších lyžařských středisek. Ale co se týče tady toho propojování, to 

je jaksi věc, která je jednak šetrná k přírodě, protože tam nevznikají až tak úplně 

nová zařízení ani sjezdovky, a jednak to zásadním způsobem zatraktivní to prostředí, 

kterého se to týká. Dneska to vidíme od Klínovce přes Malou Úpu, Černá Hora, Pec, 

spoustu dalších míst, které nějakým způsobem to propojení mají v plánu. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Ale důsledkem tedy je přilákání více zákazníků, chápu to správně? Nebo kýženým 

důsledkem z vašeho pohledu? 
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Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Tak samozřejmě taky, ale spíš je to zatraktivnění toho současného, té současné 

nabídky, která tam je. Jestli to přinese o 10 % víc zákazníků, to samozřejmě možná 

ano, ale není to možná ani tak ten primární zájem. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

A zvládnou české hory ještě o 10 % víc zákazníků? Přeci jen ten prostor ve 

střediscích je omezený, třeba co se týče ubytování. Už teď se často čeká na lanovky, 

sjezdovky bývají dost plné. Dopravní kapacita, silnice mířící do Krkonoš a jinam, také 

nejsou příliš řekněme, kapacitní. 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Já bych neřekl, že v Česku je nějaký zásadní problém s tím, že by se tam ti lidé 

nevešli. To si myslím, že je spíš otázka časování, protože když byste chtěl lyžovat od 

pondělí do čtvrtka, tak je tam úplně volno a ty kapacity jsou obrovské. Zatímco třeba 

o těch víkendech to může být krizové jak s parkováním, tak třeba se sehnáním 

ubytování, ale podobně je tomu někde v Rakousku anebo když se postavíte do 

Polska na zadní stranu Tater, tak tam teprve uvidíte, co jsou to řady. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Vy jste říkal, že by se lyžařská střediska v nižších polohách měla zavřít. To je 

oficiální stanovisko vás jako šéfa asociace, který horská střediska sdružuje? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Takhle jsem to rozhodně neřekl. Já jsem tím chtěl říct, že otázka, jestli by menší 

střediska měla zavřít. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Ne menších, v nižších polohách. 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

V nižších polohách, je třeba ji směřovat a musí si ji rozhodnout ti jednotliví 

provozovatelé, to určitě není ani na mě, ani na žádné asociaci ani na nikom jiném. To 

si musí rozhodnout oni podle místní ekonomické situace jestli jim to dává smysl. 
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Takhle jsem to myslel. Chraň bůh, jestli bych někomu chtěl radit v tomto ohledu. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

A myslíte si, že má smysl budovat další střediska v nízkých polohách? Já připomenu, 

že existuje například projekty lyžařského areálu na Brněnské přehradě a podobných 

projektů je víc. Vy jako asociace toto podporujete nebo byste spíš od toho zájemce, 

případné investory, zrazovali? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

My jako asociace máme úplně jiné jaksi hlavní úkoly. To znamená, starat se o 

obecně podnikatelské prostředí v téhle té branži tak,a by se zlepšovalo. To znamená, 

my jim neradíme do jejich jednotlivých obchodních projektů a můj názor je, že 

samozřejmě oni sami nejlépe musí vědět, jestli v takovéto nadmořské výšce mají 

takové zdroje vody a takové možnosti, dejme tomu, zasněžovat nebo chladit tu vodu 

tak, aby to dávalo nějaký smysl. Myslím si, že obecně ten trend u všech u těchto 

investorů je takový, že nad tím velmi dobře budou přemýšlet, protože pokud existuje 

dostatek středisek nad osm set metrů, tak budovat nějaké mermomocí ve výšce pět 

set metrů, je samozřejmě trošku už na úvod podnikatelsky velmi obtížné. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

To jsou slova Libora Knota, ředitele Asociace horských středisek České republiky, 

který dnes přišel do studia Dvaceti minut Radiožurnálu. Jste už při té předchozí 

odpovědi se přenesl k tématu zasněžování. To je velké téma ve všech zemích s 

rozvinutým lyžařským průmyslem, zejména kvůli dopadům na ekologii. V Česku jsou 

už zasněžené všechny sjezdovky, myslím uměle zasněžené. Ta infrastruktura je plně 

vybudovaná nebo ještě chybí dobudovat nějaké její prvky? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Tak část středisek třeba ani nikdy nepomýšlí, že by zasněžování jaksi si pořídili, 

takže ty, když vynecháme, tak v tom zbytku se dá říct, že 70 až 80 % může být už 

pod technickým zasněžováním. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Odkud berou česká sněžná děla vodu? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 
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-------------------- 

V drtivé většině je to samozřejmě povrchová voda, ať už jsou to nějaké potoky, řeky, 

nebo nějaké nádrže, které tam v tu chvíli jsou. A tahle ta povrchová voda jednak 

samozřejmě je nejlevnější, protože nějaká podzemní je samozřejmě drahá a už 

vůbec ne pitná. A v podstatě s ní hospodaří tak, že ji na tu dobu vystříkají na ty 

sjezdovky a na nějaké ty dva tři měsíce tam leží a ona zase odteče zpátky. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Můžete si té povrchové vody brát, kolik chcete, kdy chcete nebo je to nějak 

regulováno? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

To určitě nelze, kdy se komu zachce. Na to jsou od vodoprávních orgánů povolení 

pro každé odběrné místo musí existovat takové to povolení, které je vydáváno na 

pět, deset let, které stanovuje přesné parametry, to znamená, zbytkový průtok v tom 

vodoteči musí zůstat, všechny ostatní parametry, kolik může odčerpat za měsíc a tak 

dále. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

A tam jsou nainstalované nějaké měřící přístroje, nebo jak se to kontroluje? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Ano, každé to zasněžovací zařízení má samozřejmě nějaké počítadlo a někde se 

zaznamenávají ty objemy. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

To znamená, každé sněžné dělo nebo nějaké odběrné místo? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Odběrné místo. To znamená odběrné místo, dole je pak nějaká čerpačka většinou, 

která to vyžene na kopec, kde může těch děl být pět anebo také dvacet a to odběrné 

místo má nějakou měřící techniku. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

-------------------- 
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Vy jste řekl, že je to povrchová voda je nejlevnější. Ona je úplně zadarmo pro vás. Vy 

za ní nic neplatíte. 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Samozřejmě. Čili je levnější než jakákoliv jiná. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

A to je situace, se kterou jste zřejmě spokojeni, ale pokud vím, tak ministerstvo 

zemědělství navrhuje změnu, abyste za tento odběr vody platili. Jak ta jednání jsou 

daleko nebo pokud vůbec nějaká probíhají? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Myslím, že jste to neřekl správně. Ministerstvo zemědělství nenavrhuje změnu. 

Ministerstvo zemědělství tento požadavek, který vznikl víceméně možná i z médií, 

nějakým způsobem samozřejmě vyhodnotí a nějakým způsobem se k němu postaví. 

My samozřejmě skládáme argumenty, proč by to ten odběr té povrchové vody měl 

zůstat nadále nezpoplatněný, tak jak v tom roce 2003 či 2004 ten zákon vznikal, tak 

to má naprostou logiku. Ony ty podmínky k podnikání a ta podpora státu jsou u nás 

velmi jaksi nedokonalé v porovnání s ostatními okolními zeměmi, které samozřejmě 

tu konkurenceschopnost vytvářejí, protože od vnímání cestovního ruchu jako 

průmyslového odvětví od podpory státu, kdy na to máme v podstatě rozpočtu 

ministerstva pro místní rozvoj pro tu kapitolu nějakých 300 milionů korun, což dá 

dohromady jedno rakouské údolí anebo je to třetina vykopávek támhle na jednom 

úseku dálnice. Tak to jsou všechno věci, které samozřejmě my vnímáme. Je to třeba 

i dlouhodobost nájmů pozemků, protože areály hodně leží na státních pozemcích, 

kde osm let je nějaká horní hranice. To jsou všechno podmínky, které samozřejmě v 

rámci konkurenceschopnosti existují. Zákazníka to rozhodně nezajímá. Ten se neptá 

na to, jestli máme vodu zadarmo nebo ne. Ale když se podíváte na ty zkušenosti do 

zahraničí, tak samozřejmě tam všechny tyhle věci nějakým způsobem fungují a v 

porovnání s tím si myslím, že ten přínos, který by případné zpoplatnění té povrchové 

vody by pro stát měl, je naprosto marginální a naopak by ve finále stát tratil na tom, 

co ty jednotlivé regiony by tím v podstatě ztratily. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Vy uvádíte, já jsem si přečetl v jednom vašem článku, že celková spotřeba vody na 

umělé zasněžování je tři miliony kubíků v celé České republice ročně. Souhlasí to? 
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Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Ano. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

A já, když to vydělím plochou zasněžovaných tratí, kterou tam také uvádíte, tak mi 

vyjde 2 tisíce kubíků na jeden hektar. Je to správně? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

To nevím, jaký máte čísla zrovna takhle z hlavy to úplně spočítat neumím. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Já to beru tady z vašeho článku, že podíl sjezdovek s technickým zasněžováním je 

asi 1470 hektarů v České republice, takže když jsem to podělil, tak mi vyšlo asi 2 

tisíce kubíků na hektar. Mně o zaujalo, protože třeba v Rakousku je průměr 4 tisíce 

podle rakouské hospodářské komory. Tak mě překvapilo, že by českým vlekařům v 

nepoměrně horších tedy přírodních podmínkách stačila polovina? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Je to prostě tak. Je to jedna možná tou kvalitou těch technologických zařízení, 

protože. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

V Rakousku mají horší sněžná děla? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Ne, ne. V Rakousku mají právě lepší, protože dokážou toho víc nastříkat, protože 

samozřejmě celá ta ekonomika je tam dost jiná. Oni ty náklady, které platí za dělo, za 

ty trubky, dokonce za tu úpravu toho sněhu nebo za lanovku, jsou stejný jako platíme 

my. To jsou samozřejmě globální firmy. Ale ty tržby, které oni mají, jsou trošku někde 

jinde. Takže ten skipas je řádově dvojnásobný a víc. Takže oni mají možnost ty 

technologie vyměňovat rychleji a tudíž mají i možnost v podstatě mít zasněženo víc 

ploch těch tratí a dostanou tam pravděpodobně i víc toho sněhu než jsme schopni 

my. 
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Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Já jsem si myslel, že zasněžujete jenom tolik, kolik potřebujete a vy byste 

zasněžovali víc, kdybyste měli lepší sněžná děla? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

To se tak asi říct nedá. Zase je to otázka toho, že ne všechny střediska stříkají v 

únoru a v březnu. Já si myslím, že zasněžujeme tak akorát. To znamená, každé 

středisko ví, že to stojí peníze. Ta energie zejména a tak dále. A tudíž si zastříká 

tolik, co potřebuje. Taky my jsme víceméně pod hranicí lesa. To znamená, že u nás 

je to většinou na loukách a tam vám stačí nastříkat 40 centimetrů, zatímco tam 

někde ve výšce 2 tisíce metrů v Alpách, kde jsou metrové kameny, tak 

pravděpodobně toho sněhu potřebují daleko víc. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Ekologové uvádějí, že v horských řekách zaznamenávají úbytek průtoků, často až 10 

% a varují před škodami, které to působí. Souhlasíte s tím? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Je to naprosto lokální. Vždycky je potřeba vnímat, že existuje, jak už jsme o něm 

hovořili nějaké povolení, které určuje ten zbytkový průtok a pokud je zbytkový průtok 

zachován, tak je to v podstatě tak, jak to má být. Jestli samozřejmě u toho nějakým 

způsobem ubude pár procent v tom průtoku, tak se to může stát, ale z hlediska toho 

dopadu na tu přírodu je to naprosto marginální záležitost. To je prostě, jako kdybyste 

stoupl někde k Labi při výtoku z České republiky a spočítal si do pěti, a to je v 

podstatě celý, to co odeberou všechny český hory za rok pomalu, protože to jsou 

opravdu, jestli si to dobře pamatuju, tak myslím, že dvě desetiny procenta veškerých 

povrchových vod v Česku, odeberou lyžařské areály. To je naprosto malé číslo. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

A přírodovědci také varují před důsledky, které má technický sníh na skladbu rostlin 

a vůbec živých organizmů na těch horských svazích, vzhledem k tomu, že má jinou 

strukturu než přirozený sníh. Zase v Rakousku lyžařská velmoc, horská velmoc na 

toto téma vznikla řada studií. Pozorujete něco takového v českých horách, že se 

mění třeba skladba rostlin na těch svazích? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 
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-------------------- 

Ono samozřejmě je pravda, že technický sníh má jiné fyzikálněchemické vlastnosti 

než sníh normální. S tím samozřejmě všichni souhlasíme. Možné je i to, že to 

rostlinstvo se tam chová jinak. Protože sníh tam leží o 14 dní dýl, což ale jako třeba v 

jiné sezóně, kdy je dobrá zima, může ležet dva měsíce. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Hlavně pokud jsem četl ty studie, tak spíš jde o to, že pod něj jaksi nejde vzduch na 

rozdíl od toho přírodního načechraného sněhu. Toto je spíš ledový příkrov. 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Ale spíš se bavíme o tom, že ta sjezdovka je sportoviště. To je v podstatě stejný, 

jako kdybychom se bavili, jestli támhle nějaké fotbalové hřiště je hnojené něčím jiným 

než vedle louka. Pořád je to sportoviště. Samozřejmě problém je to v nějakých 

chráněných oblastech, kde část samozřejmě těch areálů, dejme tomu, třetina, 40 %, 

nevím přesně to číslo, leží v těch prostorách, kde to má nějaký přímý kontakt s tou 

chráněnou krajinnou oblastí, na to se musí dávat pozor. Ale obecně je to jako v 

podstatě jakékoliv jiné sportoviště a pokud by tam někdo udělal běžeckou traŤ prostě 

s nějakýma pilinama, tak to se samozřejmě pod těma pilinama ta země chová také 

jinak. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

Dvacet minut uplynulo, jejich hlavní postavou byl ředitel Asociace horských středisek 

České republiky Libor Knot. Díky za vaše odpovědi. 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky 

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

Děkuji také, na shledanou. 

 

Jan MOLÁČEK, moderátor 

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

A díky také všem posluchačům. Krásný večer přeje Jan Moláček. 
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Scházejí lidé, úspěšná zima a rubl propadá 

Lidové noviny - 11.4.2018 

 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c0fd1ee5-fe91-443d-b3e8-9984b62c30ff&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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Skiareálům stoupla návštěvnost i tržby 

E15 - 11.4.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5754530c-d606-46b2-9f56-2dd495c18e99&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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Skiareály zažily jednu z nejlepších zimních sezon 

Hospodářské noviny - 11.4.2018, Ihned.cz 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2c045dac-48b5-4b0a-a9d0-141046b53540&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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Zimní sezona byla pro české skiareály jedna z nejlepších 

tyden.cz - 11.4.2018 

 

 
 

 

 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=549b6987-2b6b-496b-b7f3-62aa585546b7&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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Horská střediska chystají investice do letních atrakcí za 30 mil. 
ceskenoviny.cz - 15.4.2018 

 


