Svátky tráví mimo domov pětina Čechů
Právo - 7.12.2018
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Povodí Odry začalo s kontrolami lyžařských areálů
vodarenstvi.cz – 5.12.2018

http://www.vodarenstvi.cz/2018/12/05/povodi-odry-zacalo-s-kontrolami-lyzarskycharealu/
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Hledá se nápad za miliardy. Stačí levně vyrobit umělý sníh. A česká
univerzita je na stopě řešení
info.cz - 5.12.2018

https://www.info.cz/magazin/hleda-se-napad-za-miliardy-staci-levne-vyrobit-umelysnih-a-ceska-univerzita-je-na-stope-reseni-38566.html
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Začátek lyžařské sezóny
ČT 1 – 30.11.2018
Jan PIRKL, redaktor
-------------------Skiareály v Česku a jejich přípravu na zimu jsme rozebírali i dnes odpoledne na 24.
Chci se zeptat, má to vůbec cenu teďka rozjíždět areály vzhledem k tomu, že sněhu
není zatím moc a příští týden se očekává oteplení?

Libor Knot, Asociace horských středisek České republiky, o. s.
-------------------Tak máme ještě listopad, takže to je takový ten, ta první vlna otevírání areálu, zaplať
pán Bůh za to, že jich takhle pár otevřelo, jak jste je jmenovali plus některé další a ta
obleva doufejme nebude tak silná, ti ostatní to tak nějak připravují postupně taky ty
sjezdovky, takže vzhledem k tomu času a období, si myslím, že ten směr k těm
Vánocům je, vypadá snad optimisticky.

Jan PIRKL, redaktor
-------------------To znamená jakou sezónu očekáváte? Ptám se proto, že ty, těch posledních pět zim
nebylo úplně asi podle představ horských středisek, nemělo to třeba vliv na životnost
těch menších, co se týká ekonomické situace?

Libor Knot, Asociace horských středisek České republiky, o. s.
-------------------Tak my doufáme, že samozřejmě že bude zima aspoň taková, jako byla loni a
předloni. Ty poslední dva roky to bylo lepší, ty tři předtím, tak, jak jste naznačil, moc
dobrý nebyly. Samozřejmě i díky těm investicím, které šly nejenom do zasněžování,
ale i do celé té další infrastruktury, ta střediska jsou lépe připravená na případné
výkyvy počasí, čili teď mají výborné modernizované zařízení na výrobu sněhu, ale k
němu potřebují ten mráz a mnohdy i vodu, takže to všechno si musí sednout, jsme
na tu situaci zvyklí, v podstatě každý přelom listopadu a prosince se tohle to řeší, čili
my doufáme, že se to vylepší, já myslím, že ta střediska to ustála, to období, které
bylo před těmi třemi lety, samozřejmě mírně se ty nůžky budou rozvírat ve prospěch
těch areálů, které stíhají ty investice takové, že tam potom bude jezdit třeba větší
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počet těch klientů, naopak ty menší budou nechci říct úplně zavírat, ale budou jenom
třeba lokálního významu.

Jan PIRKL, redaktor
-------------------Vy jste zmínil vodu, zmínil jí i Váš kolega z Jeseníků, co se týká, že teď je to asi
třetina až polovina vody, která by byla v těch minulých letech. Může tohle nějak
ovlivnit?

Libor Knot, Asociace horských středisek České republiky, o. s.
-------------------Může to ovlivnit ten úplný začátek té sezóny, to znamená tam, kde každé to, ta
čerpací stanice, to odběrné místo má svoje povolení, které říká nejenom kolik se
může odčerpat denně, ale kolik tam musí zůstat v tom řečišti. Pokud je tam té vody
míň, tak se samozřejmě může stříkat jenom na výkon třeba 20 % nebo 50% nebo
taky vůbec. Čili v tom začátku to samozřejmě je velmi nepříjemné a říkám, pokud už
ta investice je tak velká a mráz je, tak je smutné se pak koukat na ty děla, které
nemůžou fungovat. Ale myslím si, že se to může během pár dnů změnit, protože ty
horní toky jsou samozřejmě velmi náchylné k tomu, že naprší nebo zasněží a
najednou to se rozjede a přece jenom do Vánoc i když někteří chystají openingy
třeba na 8. 12., což je příští víkend, tak potom ještě do Vánoc je to dalších 14 dní.
Čili já jsem, zůstávám velkým optimistou, že na Vánoce se sjezdovky rozjedou, byť
ne třeba úplně na 100 % míst a na 100 % sjezdovek, bude to nějaké třeba
omezenější, ale určitě to k lyžování dostatečné bude.

Jan PIRKL, redaktor
-------------------Jak moc tedy investují lyžařská střediska do svých areálů? Kolik peněz to je a do
čeho zejména?

Libor Knot, Asociace horských středisek České republiky, o. s.
-------------------V posledních letech to bývalo něco mezi 750 milionů a jedna miliarda. Letos je to
podobný, nějakých 650 milionů jsme spočítali. Čili je to poznat určitě to na našich
střediscích i návštěvník bude vidět, co se tam nového děje, letošek je speciální tím,
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že vzroste poměrně významný počet lanových drah, je jich 8 nových, propojujou se a
rozšiřujou ty sjedovky spíš, než že by se budovy nové. To propojení je vidět zejména
třeba na Klínovci, který propojili s Božím Darem, nebo na Dolní Moravě a jinde, kde
jsou ta místa s novými a propojenými částmi těch areálů, pak je to samozřejmě
tradičně zasněžování a úprava sjezdovek, protože každý ten stroj na úpravu a tak
dál, samozřejmě stojí hodně a určitě se střediska věnují i tomu, co ty klienty zajímá
taky hodně, to je modernizace stravování, parkování, skibusů, multifunkčních budov
a tak dál.

Jan PIRKL, redaktor
-------------------Říká ředitel Asociace horských středisek České republiky Libor Knot. Díky, že jste si
na nás udělal čas.
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České lyžarské areály mohutně investovaly. Návštěvnosti škodí
úroveň ubytování
euro.cz - 21.12.2018
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Horský fond ve hvězdách
Lidové noviny - 20.12.2018
Na českých horách už začala lyžařská sezona a vlekaři či hoteliéři si na počasí zatím
nemohou stěžovat. Leckde přibyly nové trasy skibusů a různé slevy spojené s
pořízením skipasu. Kdo se ale napřímo nedohodl třeba s provozovatelem bazénu,
městem nebo krajem, má smůlu. Na rozdíl od mnoha evropských zemí v Česku
neexistuje ze zákona povinný fond, z něhož by se platily investice, které k zimní
turistice patří. A to přesto, že vláda ve své koncepci cestovního ruchu do roku 2020,
která byla schválená 27. března 2013, podobný zákon slíbila.
Třeba v sousedním Rakousku existují regionální fondy, do nichž chataři nebo vlekaři
povinně platí. Z eráru se pak financují třeba skibusy, upravují se běžecké tratě, ze
společné kasy běží také provoz infocenter, jednotného webu a platí se propagace
regionu.
„Je naprosto klíčové, že je to u nás upraveno zákonem, protože dobrovolně by
příspěvky nikdo neplatil,“ citoval časopis Profit Eliase Walsera, výkonného ředitele
Olympiaregion Seefeld v Tyrolsku. Podobný zákon o podpoře cestovního ruchu, který
zavádí odvody do společného fondu, má také například Francie nebo Itálie. Obě země
jsou turistickými velmocemi, ovšem turistické svazy měst a obcí ze zákona podporuje
třeba i sousední Slovensko, kde funguje 35 regionálních a pět krajských turistických
spolků. „V této sezoně chceme investovat do obnovy značení běžkařských tratí a
samozřejmě také do marketingu,“ říká Zuzana Záborská, ředitelka spolku Slovenský
raj & Spiš.
V Česku na přijetí podobné normy tlačí Asociace horských středisek. Má po ruce
pádné argumenty. Na českých horách lidé každým rokem utratí kolem 30 miliard korun
a turistika v horských oblastech, které se často potýkají s regionální nezaměstnaností,
dává práci 45 tisícům lidí. Podle asociace by tak měla být turistika uznána jako
regulérní průmyslové odvětví.
V Česku zákonem daný fond suplují dohody mezi městy a velkými provozovateli
zimních středisek. A ti už několikrát připomněli, že celý systém financování služeb,
které návštěvník ani často nevidí, stojí jen na benvolenci.
„Pokud by SkiResort odmítl tyto služby financovat, pocítí to na odlivu návštěvníků celý
region. Nespokojenost návštěvníků by se pak jistě projevila i v situaci, když by
návštěvník neměl upravenou běžeckou trať, což jsou skutečnosti, které považuje za
naprostý standard,“ upozornil v Profitu Petr Hynek, jednatel SkiResortu Černá Hora–
Pec.
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Ministerstvo pro místní rozvoj, pod nějž turistika spadá, specializovaný zákon
nepřipravuje a ani výhledově s ním nepočítá. Není podle něj třeba. Chystá se nicméně
novela zákona o místních poplatcích, v rámci níž by peníze za ubytované hosty mohly
vybírat i obce ležící mimo velká lyžařská střediska. Do turistické infrastruktury by se
tak mohlo dostat více peněz.
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Zasněžování pomohou další vodní nádrže
5plus2 - 14.12.2018
Většinu sjezdovek pokrývá zařízení pro výrobu umělého sněhu, vlekařům však chybějí
zásoby vody.

JANSKÉ LÁZNĚ / Dlouhotrvající sucho a nedostatek vody pro umělý sníh staví
krkonošské skiareály před zcela novou výzvu. Čím dál větší prioritou se stávají
retenční nádrže, které zajistí dostatečnou zásobu vody pro technické zasněžování.
Mají je však jen některá střediska, kapacita není dostačující. Vlekaři už jednají se
správci národního parku.
Největší SkiResort Černá hora-Pec, který čítá pět středisek, má sice umělým
zasněžováním pokryto 76 procent sjezdovek, zoufale mu však chybí zásobárny vody.
Dvě retenční nádrže s celkovým objemem 12 tisíc kubických metrů mají pouze Janské
Lázně, ostatní areály jsou závislé na průtoku v potocích. Po extrémně suchém létu v
nich je mnohem méně vody, než by vlekaři potřebovali. Nízké stavy je limitují při
zasněžování, musí zachovat minimální průtok. Když mrzne, nemohou zasněžovat
naplno. Nádrže s velkým objemem by to vyřešily. Kapacitu nádrží na Černé hoře
spolklo zasněžování sjezdovky Anděl, na jejímž 500 metrů dlouhém úseku poslední
listopadový den lyžařská sezona začala.
„Potřebu nových retenčních nádrží si uvědomujeme už dlouho. Máme dostatek
sněžných děl i elektřiny, ale nemáme dostatek akumulované vody, abychom už v
úvodu sezony bez jakéhokoli odběru z potoků dokázali připravit čtyři až pět kilometrů
sjezdovek, což je pro lyžaře už na začátku zimy zajímavá nabídka. Na Černé hoře
bychom proto potřebovali do nádrží dostat 30 tisíc kubíků vody,“ vysvětlil ředitel
SkiResortu Petr Hynek. V prvních dnech loňské sezony se na Černé hoře lyžovalo
dokonce jen na 300metrovém úseku.
Vhodná místa pro vybudování nových nádrží vlekaři tipují už několik měsíců a záměr
projednávají se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP). SkiResort by rád
zvýšil kapacitu nádrže na Černé hoře a novou s objemem 30 tisíc kubických metrů
postavil v Peci pod Sněžkou. V menších střediscích, jako je Černý Důl, by podle Hynka
stačila poloviční zásobárna.
Budování retenčních nádrží je sice velice nákladné, ale v současné situaci se pro
budoucnost lyžování v Krkonoších jeví jako zcela klíčové. „Jsou to desítky milionů
korun. Modernizace jakýchkoli zařízení ve skiareálech jsou však odvislé od dostatku
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vody. Je jednoznačně potřeba přehodit prioritu v investicích do akumulací,“ upozornil
ředitel Hynek.

Jediné řešení?

Jedním z mála středisek, která si mohou dělat zásoby vody, je Malá Úpa. Do dvou
nádrží v areálech Pomezky a U Kostela se vejde pět tisíc krychlových metrů vody.
Kapacita jedné nádrže podle šéfa zdejšího skiareálu Martina Bučka stačí na vysněžení
300 metrů sjezdovky dvaceticentimetrovou pokrývkou: „Neplatí to vždy, dost záleží na
podmínkách, na tom, jak fouká vítr nebo na vlhkosti vzduchu.“ V celém středisku je 3,7
kilometru tratí.
I díky vodě zadržené v umělých nádržích v kombinaci s vysokou nadmořskou výškou
Malá Úpa první prosincový den mohla zahájit sezonu jako druhý areál v Krkonoších.
„Kdybychom nádrže neměli, tak by se tady určitě tak brzo nelyžovalo,“ přiznává šéf
střediska. I Malá Úpa chce zvýšit podíl akumulované vody a shromažďovat ji už několik
měsíců před startem sezony, aby jakmile udeří mrazy, mohla zasněžit větší část
sjezdovek než nyní. „Jednáme o tom s ochranáři, ale je to běh na dlouhou trať,“ přiznal
Martin Buček. Správa KRNAP si za určitých okolností stavbu nádrží představit dokáže.
„Je to asi jediné řešení, přestože i retenční nádrže mají negativní aspekty. Každý
projekt je však potřeba posuzovat individuálně, záleží, jakou bude mít podobu a v jaké
lokalitě bude,“ uvedl mluvčí správy parku Radek Drahný.
Voda je velkým tématem i v Orlických horách. Skiareál Deštné s pěti kilometry
sjezdovek začal o retenčních nádržích uvažovat před několika lety a dnes s nimi už
dokonce počítá územní plán. I Deštné letos při zasněžování limituje nižší stav vody.
„Je otázka, jestli to bude po suchém létu priorita. Budeme to muset pečlivě zvážit,
protože to samozřejmě představuje obrovskou investici. Vloni jsme investovali do nové
lanovky, a tak peněz nemáme nazbyt,“ řekl šéf skicentra Petr Prouza.
Pro Deštné v Orlických horách by podle něj byla optimální zásobárna vody s objemem
15 tisíc kubických metrů, hodně by už řešila třetinová nádrž. „Máme plochu, která je k
tomu územním plánem určená, ale přesné parametry ještě nejsou přesně dané. Záleží
na tom, co nám úřady dovolí,“ sdělil Petr Prouza.

Foto autor| FOTO / MARTIN VESELÝ
Foto popis| Na horách mají dostatek sněžných děl i elektřiny, ale chybí tam
akumulovaná voda.
Regionalni mutace| 5plus2 - Trutnovsko
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