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Lyžařská střediska teď nabízejí stovky volných pracovních míst 

ČT 1 - 1. 12. 2014 

pořad: Události - vysíláno: 19:00 - pořadí zprávy: 19 

 
Lyžařská střediska teď nabízejí stovky volných pracovních míst 

 

Aneta SAVAROVÁ, moderátorka 

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

Pro jiné je ale právě zimní počasí vhodnou příležitostí. Třeba lyžařská střediska teď nabízejí stovky volných pracovních 

míst a před hlavní sezónou shánějí brigádníky. Pro příhraniční regiony je právě turistický ruch to nejdůležitější. V tuzemsku 

každou zimu zaměstná skoro šestatřicet tisíc lidí. 

 

Václav SVOBODA, redaktor 

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

Přes léto startoval pan Ducháč bagr stavební firmy. Když výkopy přikryl sníh, přesedlal. Místo vysedávání na úřadu práce sedá 

každý den za knipl sněžné rolby. 

 

Petr DUCHÁČ, bagrista, rolbář 

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

Úpravu sjezdovek, rozhrnování umělýho sněhu, když se nafouká na hromady. Je to taková změna, není to stereotyp, je to lepší 

než furt dělat jednu práci. 

 

Václav SVOBODA, redaktor 

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

To Šárka do závějí nemusí. Sezónní práce ji ale živí už několik let. 

 

Šárka ERHARTOVÁ, servírka 

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

Přes léto já většinou i cestuju, takže třeba dělám v cizině a na zimu do hor. 

 

Václav SVOBODA, redaktor 

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

Následující čtyři měsíce budou horská střediska potřebovat v průměru pětkrát víc rukou než po zbytek roku. Třeba největší 

lyžařský areál v Česku, SkiResort Černá hora - Pec přibírá před každou zimní sezónou víc než dvě stě padesát lidí. 

 

Petr HYNEK, ředitel, SkiResort Černá hora - Pec 

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

Horská střediska nejsou jenom areály, jsou to hotely, restaurace, k tomu brigádníci především do lyžařských škol, půjčoven, 

gastroprovozů. 

 

Václav SVOBODA, redaktor 

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

I tak zůstává na Trutnovsku bez práce asi sedm a půl procenta lidí, to je nejvíc v kraji a o půl procenta víc, než je republikový 

průměr. Rádi jsou za každou příležitost. 

 

Martin HORÁK, ředitel pobočky Úřadu práce ČR, Hradec Králové 

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

My to vidíme na několik desítek našich uchazečů z evidence a další stovky lidí, kteří by jinak třeba do té evidence museli přijít. 

 

Václav SVOBODA, redaktor 

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

Místní mají jasno, bez podpory turistického ruchu tu ve velkém nová pracovní místa nevzniknou. Změnu si slibovali od nového 

zákona připravovaného ministerstvem pro místní rozvoj. Jenže to práce na něm ukončilo dřív, než se vůbec dostal do 

sněmovny. Václav Svoboda, Česká televize. 

 

Reportáž je ke zhlédnutí zde.  
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Asociace horských středisek bude bojovat za vznik zákona o 
cestovním ruchu 

ČRo Hradec Králové - 6. 12. 2014 

rubrika: 18:00 Události dne - strana: 2 

 
Asociace horských středisek bude bojovat za vznik zákona o cestovním ruchu 

Jiřina MUŽÍKOVÁ, moderátorka 

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

Asociace horských středisek bude bojovat za vznik zákona o cestovním ruchu. Ten by měl do horských 

obcí přinést více peněz, které by se daly použít na zimní údržbu, nebo svoz odpadu. Zatím totiž střediska 

dostávají příspěvek na počet stálých obyvatel. To ale nestačí. Vysvětluje za asociaci Libor Knot. 

 

Libor KNOT, Asociace horských středisek 

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

Zákon o rozpočtovém určení daní jim dá úplně stejné peníze jako kdekoliv jinde, kde turismus nemají, zatímco ty 

horské obce samozřejmě se musí starat o mnohonásobné kapacity ubytovací, které mají. 

 
 

Horská střediska by uvítala větší příspěvky na zimní údržbu 

ČRo Hradec Králové - 5. 12. 2014 

rubrika: 18:00 Události dne - strana: 2 

 
Horská střediska by uvítala větší příspěvky na zimní údržbu 

Jiřina MUŽÍKOVÁ, moderátorka 

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

Horská střediska apelují na stát, aby změnil způsob financování rekreačních oblastí. Zákon o rozpočtovém určení 

daní zatím dává horským střediskům stejný příspěvek jako jiným stejně velkým obcím. Náklady na svoz odpadu 

nebo zimní údržbu jsou ale mnohonásobně vyšší. Příklad uvádí starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek z 

ODS. 

 

Alan TOMÁŠEK, starosta Pece pod Sněžkou /ODS/ 

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

Zimní údržba v Peci pod Sněžkou v provozních nákladech je kolem 2,5 milionu korun v zimní, letní posekání trávy 

a tak dále a máme vozový park, který je dneska na úrovni minimálně 10 milionů korun, ale ten vozový park je 

potřeba obnovovat. 
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