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Chcete naučit své dítě lyžovat? Obrňte se trpělivostí, neřvěte, pamatujte, že hůlky slouží k lyžování, a ne jako 

výchovný nástroj, a když to nezvládáte, vsaďte na pomoc profesionálů. Alespoň to radí dvě úspěšné lyžařky, 

olympioničky a matky – Kateřina Neumannová a Šárka Razýmová Sudová. 

 

Tak přece to vyšlo, říkala jsem si před pár týdny, když jsme pro letošek poprvé vyrazili s dětmi na sjezdovku. Při 

pohledu na ladný pohyb s nohama u sebe a ostře řezané oblouky, které mi mé ratolesti předváděly, když se 

snášely z lipenského Kramolína, jsem zalykala pýchou. Dcera i syn (13 a 11 let) jezdili nadšeně, a přesto 

spořádaně, u lanovky na sebe čekali (pravidlo hor: je důležité být vždy alespoň ve dvou), a i když si občas dali 

závody šusem, nebyl důvod k obavám. 

Umějí zkrátka skvěle lyžovat, přestože jsem nad nimi před nějakými deseti lety v jejich začátcích, propocená a 

znavená marnými pokusy na kopci, málem lámala hůl. 

Dnes už vím, že chyba byla tehdy na mé straně. Dopustila jsem se totiž při výuce téměř všech přehmatů, před 

kterými varují odborníci. Odkojena poněkud spartánskou výchovou ve vlastním dětství (dodnes si pamatuji, jak 

nás tatínek, skvělý lyžař a instruktor, nutil šlapat sjezdovky nahoru stromečkem, protože za kuropění vleky ještě 

nejezdily a tuto techniku prostě každý musí umět) jsem zkoušela naučit své děti lyžovat od jejich tří let sama. 

Bez potřebných znalostí, jak na to, s ambicí strávit s dítětem na svahu téměř celý den a navíc na obyčejné 

sjezdovce, a ne v některém z dnes pro děti skvěle vybavených a zábavných skiareálů. 

Podobně si vybavuje své začátky sjezdařka a reprezentantka Šárka Razýmová-Sudová. „Ještě jednou si do toho 

kecneš a tu hůlku o tebe přerazím, hulákal na mě táta. Vedle hrozby likvidace materiálu o můj zadek mě 

dětstvím na sjezdovce provázely i výhrůžky nalepení napínáčků do lyžáků či setrvání na svahu, dokud to 

nepochopím, i kdybychom si tam na noc měli vykopat záhrab,“ zavzpomínala před časem v textu pro magazín 

Rodina DNES s nadsázkou a úsměvem Šárka Sudová. 

A její lyžařská „kolegyně“, prezidentka Asociace horských středisek ČR Kateřina Neumannová k tomu dodává: 

„Rodičům, kteří o sobě vědí, že se snadno rozčílí, a mají na dítě vysoké nároky, rozhodně nedoporučuji, aby ho 

začali učit sami. Fyzické tresty za to, že dítě něco nezvládne, jsou odstrašujícím příkladem toho, co nikdy 

nedělat! Určitě jsem proti mlácení hůlkami a dalším středověkým praktikám.“ 

Rodič to má v roli trenéra zkrátka těžké. Vydržet téměř setrvalý brekot a stížnosti tříletého děcka (Mě bolí 

nožičky! Je mi zima! Chci domů!) a odporovat mu se záhy ukázalo i nad mé síly. A tak jsem starší dceři najala 

pro úplné lyžařské začátky instruktora. Bylo to sice drahé, ale vyplatilo se. Cizího člověka dítě nevydírá, navíc 

profesionální trenér skutečně ví, jak dítě naučit lyžovat. 

Že jsem nakonec udělala správně, mi potvrzuje i názor Kateřiny Neumannové. „Pokud to dítě nestresuje, 

nechala bych začátky na instruktorovi v lyžařské škole, kde mají potřebné vybavení i pomůcky a vědí, jak na to. 

Trenér je odborně vyškolený, zná postup výuky a děti ho většinou poslouchají víc než rodiče. Na druhou stranu 

nevýhodou je, že ho musíte zaplatit a že některé děti se mohou v této nové situaci bát zůstat s cizím člověkem,“ 

říká Kateřina Neumannová. Ceny individuálních lekcí začínají na 350 korunách, ale šplhají se i mnohem výše. 

 

ČÍM MENŠÍ, TÍM LEPŠÍ 

 

Základy lyžování podle Neumannové patří k základní pohybové gramotnosti. „Všechny děti by se měly alespoň 

seznámit s během, plaváním, jízdou na kole, bruslením a lyžováním. Lyžování je krásný sport, při kterém 

vytáhnete ratolesti do přírody na čerstvý horský vzduch. Navíc rozvíjí celé tělo a přináší i společenské zážitky,“ 
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horuje slavná běžkařka pro pobyt na zasněžených svazích. 

A právě probíhající jarní prázdniny jsou pro pobyt na horách ideální. Kdy začít? Nejlépe mezi třetími a šestými 

narozeninami. „Vždycky záleží na zdatnosti dítěte a chuti, na to nezapomínejte. Pokud ale tento doporučený věk 

prošvihnete, také to není žádná chyba, protože začít se dá téměř kdykoli. Výhoda učení mladších dětí spočívá 

především v tom, že snáze získávají cit pro sníh,“ říká olympionička a upozorňuje: „U tříletých dětí je ale potřeba 

počítat s tím, že vydrží na svahu jen krátký čas. Určitě je nemůžete vzít na sníh na celý den, ze začátku stačí 30 

minut denně. K ničemu dítě nenuťte.“ Jako by tušila, jak jsem před lety dceru po kopci vláčela od rána do 

večera... 

Pro první zkušenosti by určitě hledala horská střediska s dětskými parky, které jsou oddělené od běžného 

provozu na sjezdovce a děti tam jsou v bezpečí. Jako je tomu například ve špičkově vybaveném Skiareálu Lipno, 

který v nedávném testu MF DNES vyšel v kombinaci cena-dostupnost-vybavení mezi nejlepšími. V tamním Fox 

parku mají hned tři pojízdné koberce, kterými děti snadno vyjedou nahoru (takže žádný dětský vlek s kotvičkami, 

které vás praští přes hlavu, jaký jsem kdysi dopřála dceři já), a navíc si ti nejmenší mohou lyžování zpestřit 

bobováním a sáňkováním v tamním Bambini parku. „České hory jsou pro začátečníky ideální v mnoha ohledech, 

disponujeme řadou sjezdovek, které jsou mírné a vhodně upravené. 

Zároveň nemusíte trápit děti ani sebe několikahodinovou cestou na hory,“ říká Neumannová. 

 

SVAČINKA JAKO MOTIVACE 

 

Pokud přece budete dítě učit sami, začněte, jak naše úspěšná běžkařka radí, s tréninkem rovnováhy. „Lyže si 

musí nejdříve ‚osahat‘. Byla by chyba ho hned vyvézt na kopec a doufat, že nějak sjedete dolů. 

Já všude doporučuji, aby každé dítě mělo základy sportovní gymnastiky. Ta je klíčová pro všechny sporty, 

včetně lyžování, rozvíjí komplexní fyzickou zdatnost včetně síly a rovnováhy. Pak jde lyžování mnohem snáz,“ 

podotýká. 

Na dítě určitě nespěchejte, vše chce svůj čas. „Jedna krátká dovolená na horách z vašeho dítěte lyžaře neudělá. 

Zkušenost s lyžemi by se měla pravidelně v malých dávkách opakovat. A postupně přidávat, dokud dítě nezíská 

větší jistotu na sněhu a neutvoří si k tomuto krásnému sportu samo vztah. Lyžování ho pak bude určitě bavit,“ 

říká Neumannová. 

Ano, vzpomínám na své zoufalství, když jsme na hory s dětmi vyrazili už poněkolikáté a v prvních chvílích to 

vypadalo, že od loňské zimy všechno úspěšně zapomněly. Nezapomněly, jen dětem rozpomínání pěkných pár 

dní trvá. Kateřina Neumannová ještě radí nepodcenit výbavu – nejlepší je pro malé děti vypůjčit si lyže v 

půjčovně, kde vám poradí i se správnou velikostí a poskytnou perfektní servis. 

Lyžařka Šárka Razýmová-Sudová zase připomíná, že je dobré mít u sebe drobné odměny v podobě 

občerstvení. To se jí vyplatilo, když učila svého syna. „Nejdřív musíte bezpečně vědět, čím u své ratolesti 

zabodujete a co vás naopak uvrhne v ostudné opovržení. U nás je naštěstí jedna radost stálicí – jídlo. Takže na 

každé svačině, kterou bereme na kopec, si dávám záležet víc než na štědrovečerní večeři. Čas od času si 

šplhnu gumovým medvídkem nebo vsadím na pozvánku na potréninkovou čokoládu s pořádným kopcem 

šlehačky,“ napsala v článku pro magazín Rodina DNES. 

A ještě jedna důležitá věc na závěr: Jakmile dítě zvládne první oblouky, je potřeba ho pořádně „vylyžovat“. 

Prostě každý rok vyrazit na hory a jezdit a jezdit a jezdit... To už zvládne každý rodič sám. Dítě se pravidelným 

lyžováním zdokonalí už samo. Tak teď zbývá jediné: vyrazit s dětmi na svah! * 

 

se 36% Na české hory se letos chystá 36 % Čechů. Zdroj: Průzkum pro Asociaci horských středisek ČR ZAČÍT 

JDE I S BĚŽKAMI •Pro některé dítě může být příjemnější absolvovat první krůčky na běžkách, kde nebudou mít 

strach z rychlosti. Pokud vyberete vhodný terén, dítě se na nich nejdřív naučí chodit, získá jistotu a rovnováhu a 

postupně pak může zkoušet jízdu z kopce nebo do kopce. Tak to udělala Kateřina Neumannová u dcery Lucky. 

„První roky života vyrůstala na horách, měla tedy ke sněhu blízko i díky mně. Lyžovala už v 2,5 letech. Nejdříve 

ale jezdila na dětských běžkách, které jsou lehounké. Neměla tak s přechodem na sjezdovky žádný problém. 

Zároveň si ale pamatuji, že přestože lyžovala brzy a dobře, vydržela na lyžích jen krátký čas. Pak si chtěla jít hrát 
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a ztrácela na kopci pozornost. Čas na svahu jsme postupně prodlužovaly a po jedné zimní sezoně jsem ji mohla 

vzít skoro na každou modře a červeně označenou sjezdovku,“ říká Kateřina Neumannová. 
 

 
Z hor mizí s níh  i pení ze vl ekař ů  

Z hor mizí sníh i peníze vlekařů  
Lidové noviny | 07.02.2020 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 12 | Autor: LENKA JANČAROVÁ | Vytištěno: 43 452 | Prodáno: 33 387 | 
Čtenost: 203 894 | Země: Česko 

Kvůli teplému počasí musí menší skiareály omezovat provoz * Velká střediska, kde zatím sníh je, berou lyžaři 

útokem  

 

PRAHA Kvůli mírné zimě jsou některá lyžařská střediska nucena omezit provoz. Nebo ho dokonce úplně ukončit, 

jako třeba krušnohorský Plešivec. Náklady spojené s úpravou sjezdovek letos narůstají o desítky procent. A s 

problémy se potýkají také majitelé horských ubytovacích zařízení.  

V dlouhé řadě lyžařů stoupá nervozita. Jeden po druhém si sundávají z obličeje brýle a následně také ochranné 

helmy. Vyplatí se jim to, kolem nedělního poledne se ve frontě u vleku čeká až 20 minut. To je obrázek 

víkendové návštěvy skiareálu Klínovec v Krušných horách. A s množstvím lyžařů klesá kvalita sjezdovek, 

rozježděný sníh a ledové plotny jsou v době kolem oběda téměř na všech svazích.  

„V exponované dny je potřeba počítat s vyšší návštěvností a být k sobě navzájem ohleduplní,“ říká mluvčí areálu 

Hana Hoffmannová. Klínovec letos investoval do nových vrtulových děl a navýšení kapacity retenčních nádrží 

zhruba o 20 tisíc kubíků vody. Je tak při výrobě sněhu ze sedmdesáti procent soběstačný.  

 

Stornovaných pobytů přibývá  

 

Nepříznivé teplotní výkyvy ale neumožňují některým areálům technické zasněžování. Na to potřebují přes noc 

alespoň čtyři stupně pod nulou. Proto zejména ty menší omezují svůj chod a lyžaři se shlukují ve velkých 

střediscích. To je i případ krušnohorského Plešivce, který je od pondělí úplně mimo provoz. „Situaci komplikuje 

silný vítr, který sníh z děl odnese mimo sjezdovku. Navíc tam vznikají plochy pokryté ledem, které jsou 

nebezpečné,“ vysvětluje Gita Kořínková ze Skiareálu Plešivec.  

Sezonu sice zahájili, sjezdovky však zprovoznili pouze částečně. Letos se tak na Plešivci lyžovalo pouze pět dní. 

„Ztráty jsou více než velké. Minulou zimu jsme jeli nonstop až na pár dní. A nejde jenom o náklady spojené se 

zasněžováním, ale také o obsluhu rolby a podobně. Potok peněz utíká se sněhem,“ uvedla Kořínková. Tato 

sezona je tak výrazně finančně náročnější. To potvrzuje také Hana Hoffmannová, podle které jde o nárůst 

nákladů v desítkách procent.  

Ztráty nepředpokládají pouze provozovatelé sjezdovek a vleků, ale také ubytovacích zařízení. Zejména pak těch, 

která jsou v bezprostřední blízkosti lyžařských středisek a jsou na nich závislá. „Z celkového počtu rezervací je v 

tuto chvíli 30 procent stornovaných. V zimě se orientujeme pouze na lyžování, nemáme v nabídce jiné vyžití,“ 

uvedl František Nosek, který se stará o ubytování hostů a správu Horského hotelu Plešivec. Strategii, jak 

přitáhnout zákazníky i bez možnosti si zalyžovat, zatím hotel nemá. Navíc ani procházky po horách nejsou za 

současného počasí příliš atraktivní. Vedení hotelu proto uvažuje o zpřísnění stornovacích podmínek. Nyní 

mohou hosté svůj pobyt zrušit až sedm dní před příjezdem. „Když jedete v létě k moři a týden vám tam prší, také 

vám nikdo nevrátí peníze,“ uvažuje Nosek. Jedno z jejich ubytovacích zařízení je navíc v provozu pouze v zimě 

a zaměstnance tam nabírají už před jejím začátkem. Musí je však platit i v případě, že nepřijedou žádní hosté.  

 

Bez investic to nepůjde  

 

Při nedostatku přírodního sněhu jsou investice do umělého zasněžování nezbytné pro všechny areály. „Do 

českých středisek šlo před začátkem zimy asi 600 milionů korun. Standard je tři čtvrtě miliardy až miliarda a letos 

to nebude jinak,“ řekl Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek. Sezonu považuje za podobnou jako v 

letech 2013 a 2014. „Konec ledna nebyl úplně stoprocentní a teploty jsou rozkolísané. Mimo provoz jsou spíše 

menší střediska“ dodal pro LN Knot.  

„Z letošní zimy jsme trochu rozčarovaní. Rozhodně se to odrazí na celkových tržbách, protože návštěvnost není 
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ani zdaleka taková jako loni,“ řekl LN František Jílek, správce skiareálu Olešnice, do kterého míří lyžaři 

především z Brna a okolí. Modrá a červená sjezdovka dohromady měří asi jeden kilometr. Návštěvnost záleží 

také na tom, jaké je počasí přímo v Brně. Podle Jílka se lidem nechce na hory, pokud ve městě prší.  

Naopak v Chotouni, asi 20 kilometrů za Prahou, si letošní sezonu pochvalují. Jan Němeček, spolumajitel 

tamního skiareálu, kam míří především lyžaři z metropole, ji dokonce považuje za jednu z nejlepších. Výhodu 

vidí ve výkonném zasněžovacím systému a malé ploše. „Tato investice se nám vrací a každý rok to trochu 

vylepšujeme. Letos jsme začali už den před Vánocemi, což se nám vyplatilo.“  

 
 

 
Majit el turnovs ké ho piv ovar u k oupil skiareál v  Javorní ku  

Majitel turnovského pivovaru koupil skiareál v Javorníku  
Hospodářské noviny | 06.02.2020 | Rubrika: Podniky a trhy | Strana: 12 | Autor: Petr Zenkner | Vytištěno: 28 009 | Prodáno: 32 510 | 
Čtenost: 150 371 | Země: Česko 

Nejistota kolem zadluženého lyžařského areálu Obří sud v Javorníku skončila. Středisko nedaleko Liberce, které 

navštíví kolem 180 tisíc lidí ročně, poslal soud loni do konkurzu. Letos ho koupil majitel turnovského pivovaru 

Michal Zítko.  

Ten koupi areálu za vyšší desítky milionů korun HN potvrdil. „Je to známá lokalita, blízko dálnice i Liberce. 

Potenciál areálu je v celoročních službách,“ uvedl Zítko, který nedávno otevřel v Turnově minipivovar.  

 

Ani dotace nepomohly  

 

Javorník ale není jediný lyžařský areál v okolí Liberce. Mnohem větší má na Ještědu v pronájmu společnost 

Tatry Mountain Resorts. Ten navštíví asi 600 tisíc lidí za rok.  

Skiareál v Javorníku tvoří kromě sjezdovky, čtyřsedačkové lanovky, hotelu a restaurace i přes kilometr dlouhá 

bobová dráha. Nový majitel hodlá do budoucna modernizovat zasněžování, aby mohl fungovat i při slabších 

zimách, rozšíří také restaurační a ubytovací služby.  

Jedním z důvodů, proč Zítko skiareál v Javorníku koupil, je propojení s Měšťanským pivovarem Turnov. Zítkovou 

ambicí je prodávat pivo jen ve vlastních podnicích. V Turnově již otevřel několik restaurací, loni také koupil 

rekreační areál v Příhrazech v Českém ráji.  

Kromě pivovaru a restaurací Zítkova investiční společnost Finapra podniká v průmyslových nemovitostech, 

postavila třeba průmyslový park v Mnichově Hradišti.  

Areál Obří sud Javorník otevřel v roce 2010 bývalý fotbalista Václav Němeček. Menšinový podíl v něm měla 

obec Javorník, jež do společného podniku vložila pozemky. Stavba vyšla téměř na 200 milionů korun, polovinu 

pokryly dotace z EU.  

Němečkova firma měla v roce 2017, kdy naposledy zveřejnila výsledky, tržby přes 30 milionů korun a provozní 

zisk byl přes čtyři miliony. Nedokázala ale splácet dluhy. Equa bank, jíž firma dlužila více než 73 milionů korun, ji 

poslala do insolvence. Měla i hlavní slovo ve věřitelském výboru, který rozhodl o prodeji areálu dražební 

společnosti Naxos.  

 

Skiareál jako doplněk  

 

Javorník není jediný skiareál, který změnil majitele, jenž ho chce řídit v symbióze s dalším byznysem. „Samotné 

provozování hotelů nestačí, protože lidé utrácejí i jinde. Bez dalších služeb není provozování tolik výhodné. 

Proto je koupě skiareálu výborné doplnění,“ vysvětlil podnikatel Michal Šnobr, který nedávno získal většinu v 

největším skiareálu v Orlických horách v obci Deštná.  

Podle něj má Deštná velký potenciál i během letní sezony. Jeho firma Amenity Resorts loni v obci získala také 

hotelový resort Alfa, který otevře letos v prosinci, aby stihla další zimní sezonu.  

Šnobrova firma vlastní rekreační zařízení také na Lipně, v České Kanadě nebo ve Špindlerově Mlýně.  

Zimní střediska v Česku se letos potýkají s nedostatkem sněhu. Podobně špatný začátek sezony byl naposledy 

v letech 2013–2014. „Od té doby většina skiareálů ještě více investovala do zasněžování. Výhodu mají technicky 

lépe vybavená větší střediska, kde pokles návštěvnosti nemusí být vůbec vidět,“ řekl Libor Knot, ředitel Asociace 
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horských středisek ČR.  

Pro některé skiareály je navíc problém, že investice do zasněžování jsou hodně vysoké a jejich návratnost 

dlouhá. Větší riziko to představuje pro menší střediska nebo ta, jež leží ve výšce pod 600 metrů.  

 

180 tisíc lidí ročně navštěvuje skiareál Obří sud v Javorníku, který získal podnikatel Michal Zítko.  

 

73 milionů korun byla pohledávka Equa bank, která iniciovala insolvenční řízení vůči firmě většinově vlastněné 

fotbalistou Václavem Němečkem.  

 
 

Majit el turnovs ké ho piv ovar u k oupil skiare ál v Jav orní ku, chyst á se  na  moderniza ci a  prodej vla stn ího p iva  

 

Majitel turnovského pivovaru koupil skiareál v Javorníku, chystá se na modernizaci a 

prodej vlastního piva URL  
iHNed.cz | 06.02.2020 | Strana: 0 | Autor: Petr Zenkner | RU / den: 101 779  

Nejistota kolem zadluženého lyžařského areálu Obří sud v Javorníku skončila. Středisko nedaleko Liberce, které 

navštíví kolem 180 tisíc lidí ročně, poslal soud loni do konkurzu. Letos ho koupil majitel turnovského pivovaru 

Michal Zítko.  

 

Ten koupi areálu za vyšší desítky milionů korun HN potvrdil. "Je to známá lokalita, blízko dálnice i Liberce. 

Potenciál areálu je v celoročních službách," uvedl Zítko, který nedávno otevřel v Turnově minipivovar.  

 

Ani dotace nepomohly  

 

Javorník ale není jediný lyžařský areál v okolí Liberce. Mnohem větší má na Ještědu v pronájmu společnost 

Tatry Mountain Resorts. Ten navštíví asi 600 tisíc lidí za rok.  

 

180 tisíc  

 

lidí ročně navštěvuje skiareál Obří sud v Javorníku, který získal podnikatel Michal Zítko.  

 

73 milionů  

 

korun byla pohledávka Equa bank, která iniciovala insolvenční řízení vůči firmě většinově vlastněné fotbalistou 

Václavem Němečkem.  

 

Skiareál v Javorníku tvoří kromě sjezdovky, čtyřsedačkové lanovky, hotelu a restaurace i přes kilometr dlouhá 

bobová dráha. Nový majitel hodlá do budoucna modernizovat zasněžování, aby mohl fungovat i při slabších 

zimách, rozšíří také restaurační a ubytovací služby.  

 

Jedním z důvodů, proč Zítko skiareál v Javorníku koupil, je propojení s Měšťanským pivovarem Turnov. Zítkovou 

ambicí je prodávat pivo jen ve vlastních podnicích. V Turnově již otevřel několik restaurací, loni také koupil 

rekreační areál v Příhrazech v Českém ráji.  

 

Kromě pivovaru a restaurací Zítkova investiční společnost Finapra podniká v průmyslových nemovitostech, 

postavila třeba průmyslový park v Mnichově Hradišti.  

 

Areál Obří sud Javorník otevřel v roce 2010 bývalý fotbalista Václav Němeček. Menšinový podíl v něm měla 

obec Javorník, jež do společného podniku vložila pozemky. Stavba vyšla téměř na 200 milionů korun, polovinu 

pokryly dotace z EU.  

 

http://hn.ihned.cz/c1-66717180-majitel-turnovskeho-pivovaru-koupil-skiareal-v-javorniku-chysta-se-na-modernizaci-a-prodej-vlastniho-piva
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Němečkova firma měla v roce 2017, kdy naposledy zveřejnila výsledky, tržby přes 30 milionů korun a provozní 

zisk byl přes čtyři miliony. Nedokázala ale splácet dluhy. Equa bank, jíž firma dlužila více než 73 milionů korun, ji 

poslala do insolvence. Měla i hlavní slovo ve věřitelském výboru, který rozhodl o prodeji areálu dražební 

společností Naxos.  

 

Skiareál jako doplněk  

 

Javorník není jediný skiareál, který změnil majitele, jenž ho chce řídit v symbióze s dalším byznysem. "Samotné 

provozování hotelů nestačí, protože lidé utrácejí i jinde. Bez dalších služeb není provozování tolik výhodné. 

Proto je koupě skiareálu výborné doplnění," vysvětlil podnikatel Michal Šnobr, který nedávno získal většinu v 

největším skiareálu v Orlických horách v obci Deštná.  

 

Podle něj má Deštná velký potenciál i během letní sezony. Jeho firma Amenity Resorts loni v obci získala také 

hotelový resort Alfa, který otevře letos v prosinci, aby stihla další zimní sezonu.  

 

Šnobrova firma vlastní rekreační zařízení také na Lipně, v České Kanadě nebo ve Špindlerově Mlýně.  

 

Zimní střediska v Česku se letos potýkají s nedostatkem sněhu. Podobně špatný začátek sezony byl naposledy 

v letech 2013-2014. "Od té doby většina skiareálů ještě více investovala do zasněžování. Výhodu mají technicky 

lépe vybavená větší střediska, kde pokles návštěvnosti nemusí být vůbec vidět," řekl Libor Knot, ředitel Asociace 

horských středisek ČR.  

 

Pro některé skiareály je navíc problém, že investice do zasněžování jsou hodně vysoké a jejich návratnost 

dlouhá. Větší riziko to představuje pro menší střediska nebo ta, jež leží ve výšce pod 600 metrů.  

 

 
Obli ba zim níc h dov ole nýc h na horác h roste  

Obliba zimních dovolených na horách roste URL  
faei.cz | 06.02.2020 | Rubrika: Cestování | Strana: 0 | Autor: Redakce | RU / den: 2 022  

S nástupem zimní dovolenkové sezóny (od loňského listopadu do letošního dubna, pozn. red.) se podnikatelské 

subjekty zainteresované na cestovatelích předhánějí v průzkumech na téma „Češi a zimní dovolená“. Porovnali 

jsme výsledky některých z nich.Například podle čerstvě zveřejněného šetření NMS pro ERV Evropskou 

pojišťovnu u Čechů obliba zimních dovolených na horách roste. Ročně podle něj za sněhem vyrazí dvě pětiny 

Čechů. Každý šestý (cca 17 %) se vydá do zahraničí, přičemž naprostá většina z nich míří do Rakouska, Itálie a 

na Slovensko. Nejčastěji navštěvovanou zimní destinací je podle průzkumu Rakousko (stejně jako v roce 2018 – 

pozn. red.), ale jeho popularita lehce klesla, zatímco oblíbenost Slovenska stoupla. Rakousko, Itálie a Slovensko 

se stále drží mezi nejoblíbenějšími destinacemi zimních dovolených. 

 

Ze statistik portálu ePojisteni.cz vyplývá, že ski areály v Rakousku jsou mezi českými lyžaři dlouhodobě 

nejvyhledávanější. Například v minulé zimní sezóně (pozn. od listopadu 2018 do dubna 2019) strávilo alespoň 

jednu noc ve střediscích v okolí Salzburku, v Tyrolsku a Štýrsku více než 350 tisíc českých turistů. V průměru se 

Češi v těchto alpských oblastech zdrželi čtyři noci. 

 

„Podle rakouského statistického úřadu se meziročně zvýšil počet přenocování Čechů o téměř šest procent,“ 

dodává ke statistice Ladislav Gruber, analytik ePojisteni.cz. Češi podle něj kromě Rakouska s oblibou jezdí 

lyžovat také do Itálie a Francie. „V posledních letech také roste zájem o sousední Slovensko,“ sdělil Gruber 

portálu FAEI.cz. 

 

Na české hory pak plánuje jet přes třetinu lidí 

 

Pokud ale srovnáme výsledky šetření pro ERV s říjnovým (a vloni v listopadu zveřejněným) průzkumem agentury 

https://faei.cz/obliba-zimnich-dovolenych-na-horach-roste/
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STEM/MARK pro Asociaci horských středisek, činí rozdíl mezi těmi, kdo chtějí zimní dovolenou prožít na 

zahraničním sněhu, zhruba deset procent. „To je o mnohem více, než kolik snese jakákoliv statistická odchylka,“ 

říká analytik portálu FAEI.cz Lukáš Petřík. 

 

Zatímco šetření pro pojišťovnu bylo uskutečněno nezveřejněnou metodou a na neznámém množství a vzorku 

populace, v průzkumu pro Asociaci horských středisek byla dotazována více než tisícovka lidí ve věku 18-69 let 

napříč celou Českou republikou. „To znamená, že tento průzkum můžeme považovat za věrohodnější a 

relevantnější. Výsledky celorepublikových průzkumů s více než tisícovkou respondentů jsou totiž takzvaně 

reprezentativní,“ dodává Petřík. 

 

Průzkum pro asociaci potvrzuje, že za poslední tři roky roste náš zájem o zimní dovolenou na horách. V letošní 

sezóně se podle něj na ni chystají 43 % Čechů, ale výhradně do zahraničí podle průzkumu míří jen sedm 

procent lidí. Na české hory pak plánuje jet 36 % respondentů. 

 

Češi za zimní dovolenou utratí přes 25 tisíc  

 

Z průzkumu agentury IPSOS Instant Research pro Equa bank, zveřejněného loni v listopadu, vyplynulo, že v 

aktuální zimní dovolenkové sezóně každý pátý Čech plánuje lyžovačku v tuzemsku nebo na Slovensku a že 

třináct procent lyžařů zamíří do Rakouska, Itálie, Francie či Švýcarska. Ve srovnání s šetřením pro ERV jsou ale 

výsledky šetření banky střízlivější: Na hory v aktuální sezóně plánuje vyrazit třetina Čechů. 

 

Ne všichni ale v zimě míříme na hory, upozornila banka. Zhruba 16 procent Čechů hodlá strávit zimní dovolenou 

na plážích některého z celoročně teplých moří. Přibližně devět procent lidí míří do bližších dovolenkových 

destinací, jako jsou Egypt nebo Spojené arabské emiráty a šest procent dává přednost „plnohodnotné exotice“ v 

zemích, jako jsou třeba Kuba či Dominikánská republika. 

 

Průzkum pro Equa bank se na rozdíl od ostatních zajímal o to, kolik chceme za letošní zimní dovolenou utratit. 

Průměrná výše útraty za zimní dovolenou je podle odhadů respondentů průzkumu 25 600 korun. Čtyři z deseti 

přitom mají za to, že je chystaná dovolená vyjde dráž, než ta minulá. „Třetina Čechů na tuto dovolenou musí 

spořit i několik měsíců. Polovina dotazovaných pak náklady hradí z běžných měsíčních příjmů,“ sdělil portálu 

FAEI.cz Ondřej Hák, ředitel produktů a rozvoje obchodu Equa bank. 

 

 

 
Lidé v pohy bu  

Lidé v pohybu  
Marketing & Media | 03.02.2020 | Rubrika: Lidé | Strana: 26 | Vytištěno: 6 300 | Země: Česko  

Kdo v uplynulých dnech změnil působiště  

 

1 Martina Kavanová je novou šéfkou marketingového týmu společnosti Lenovo pro Českou republiku a 

Slovensko. Odpovědná bude za plánování a realizaci veškerých marketingových kampaní společnosti Lenovo v 

Česku a na Slovensku. Dosud působila na pozici marketingové specialistky komerčního sektoru. Před nástupem 

do Lenova pracovala jako retail marketing specialist ve společnosti Samsung, kde měla na starosti 

maloobchodní marketingové aktivity v oblasti spotřební elektroniky. Tým Lenovo zároveň posílila Hana 

Cupáková, která má jako senior marketing specialist na starosti spotřebitelskou sekci. 2 Tomáš Kolder je novou 

posilou komunikace ve společnosti Huawei v České republice. Doplní tak senior PR manažera a tiskového 

mluvčího Pavla Koška, který je v Huawei od loňského května. Kolder bude zodpovídat za vztahy s médii, B2B 

komunikaci a řízení agenturních služeb. Kolder má bohaté pracovní zkušenosti v oblasti B2B i B2C komunikace. 

Do Huawei přichází z poradenské společnosti Deloitte. Dříve pracoval v PR agenturách Fleishman-Hillard a 

Ogilvy, kde působil v týmech korporátní komunikace.  
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3 Tereza Skácelová od ledna povýšila v PR agentuře AMI Communications na pozici account directora. Se svým 

týmem bude pečovat o klienty ze segmentu financí a služeb. V uplynulých pěti letech v AMI pracovala pro klienty 

z oblasti financí, bankovnictví, veřejné sféry a služeb. Nyní se svým týmem zajišťuje dlouhodobou korporátní i 

produktovou komunikaci Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinka), Sberbank, Provident Financial, EOS 

KSI a Asociaci horských středisek. V AMI povýšil také Jakub Splavec, který je novým account directorem pro 

komunikaci s firmami z oblasti infrastruktury, developmentu a lehké výroby. V PR se pohybuje více než šest let.  

4 Aleš Skoupý se stal novým provozním ředitelem brněnské digitální agentury In creative.  

Odpovídat bude za každodenní chod výrobní složky firmy, její efektivitu a hladké propojení s obchodním 

oddělením. Skoupý pracuje v In creative od roku 2015. Z pozice PPC specialisty se postupně vypracoval až do 

vedení firmy. Stojí také za iniciací a zavedením silné firemní kultury In creative. Před nástupem do agentury In 

creative byl vedoucím realizačního týmu stavební firmy Asiz.  

 
PRŮZKUM: Při l yžován í si helm u nasaz uje  se dm z dese ti Če chů  

PRŮZKUM: Při lyžování si helmu nasazuje sedm z deseti Čechů URL  
libereckadrbna.cz | 03.02.2020 | Rubrika: Ostatní sporty | Strana: 0 | RU / den: 5 918  

Při lyžování nebo snowboardingu se helmou chrání sedm z deseti Čechů. Výrazně lepší situace je u dětí, helmu 

nosí 97 procent z nich. V používání chráničů páteře jsou na tom dospělí a děti podobně, nasazují si ho dva z 

deseti dospělých a 27 procent dětí. Na horách se přitom zraní každý čtvrtý Čech. Informace vyplývají z 

průzkumu agentury NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu. 

 

Na lyžích je podle průzkumu každý třetí úraz vážný, na snowboardu je to dokonce víc než polovina případů. 

Nejzávažnějšími úrazy na horách jsou zranění hlavy a páteře. Podle manažera marketingu a komunikace ERV 

Evropské Pojišťovny Vlastimila Divokého mají mnohdy i trvalé následky. „Mezi nejčastější zranění patří úrazy 

kolenních vazů, zlomeniny dolních končetin, zranění zápětí a loktů,' řekl dále Divoký. 

Sjezdovému lyžování se podle průzkumu věnuje 63 procent Čechů, na snowboardu jezdí 13 procent lidí. Běžky 

vyhledává třetina lidí, čtvrtina respondentů si zasněžené svahy užívá na sáňkách. 

„Helmy by měly být základem při lyžování i snowboardování, a to nejen pro děti, ale pro všechny účastníky. Není 

nutno to řešit zákonem, ale spíše osvětou. Chrániče páteře mohu také velmi doporučit, a to zejména pro 

sportovnější lyžaře,' řekl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. 

Na českých horách jsou nyní podle Knota otevřeny dvě třetiny sjezdovek. Jezdí 70 procent vleků a lanovek, ve 

srovnání s půlkou ledna je to zhruba o desetinu více, řekl. „Na sjezdovkách, které jsou otevřeny, jsou podmínky 

velmi dobré,' doplnil. 

 

 
 

 
Při lyžová ní si helmu na saz uje s edm z de seti  Čec hů  

Při lyžování si helmu nasazuje sedm z deseti Čechů URL  
ozdravotnictvi.cz | 03.02.2020 | Rubrika: Zpravodajství | Strana: 0 | RU / den: 8 988  

Při lyžování nebo snowboardingu se helmou chrání sedm z deseti Čechů. Výrazně lepší situace je u dětí, helmu 

nosí 97 procent z nich. V používání chráničů páteře jsou na tom dospělí a děti podobně, nasazují si ho dva z 

deseti dospělých a 27 procent dětí. Na horách se přitom zraní každý čtvrtý Čech. Informace vyplývají z 

průzkumu agentury NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu. Na lyžích je podle průzkumu každý třetí úraz vážný, na 

snowboardu je to dokonce víc než polovina případů. Nejzávažnějšími úrazy na horách jsou zranění hlavy a 

páteře. Podle manažera marketingu a komunikace ERV Evropské Pojišťovny Vlastimila Divokého mají mnohdy i 

trvalé následky. "Mezi nejčastější zranění patří úrazy kolenních vazů, zlomeniny dolních končetin, zranění zápětí 

a loktů," řekl dále Divoký. Sjezdovému lyžování se podle průzkumu věnuje 63 procent Čechů, na snowboardu 

jezdí 13 procent lidí. Běžky vyhledává třetina lidí, čtvrtina respondentů si zasněžené svahy užívá na sáňkách. 

"Helmy by měly být základem při lyžování i snowboardování, a to nejen pro děti, ale pro všechny účastníky. Není 

nutno to řešit zákonem, ale spíše osvětou. Chrániče páteře mohu také velmi doporučit, a to zejména pro 

sportovnější lyžaře," řekl ČTK ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. Na českých horách jsou nyní 

https://liberecka.drbna.cz/sport/ostatni-sporty/21658-pruzkum-pri-lyzovani-si-helmu-nasazuje-sedm-z-deseti-cechu.html
https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/pri-lyzovani-si-helmu-nasazuje-sedm-z-deseti-cechu/


11/23   © 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |  

podle Knota otevřeny dvě třetiny sjezdovek. Jezdí 70 procent vleků a lanovek, ve srovnání s půlkou ledna je to 

zhruba o desetinu více, řekl. "Na sjezdovkách, které jsou otevřeny, jsou podmínky velmi dobré," doplnil. 

 

 
 

 
Helmu si  př i ly žov ání  na saz uje se dm z dese ti Čec hů, ukáza l pr ůzkum  

Helmu si při lyžování nasazuje sedm z deseti Čechů, ukázal průzkum URL  
olomouckadrbna.cz | 03.02.2020 | Rubrika: Společnost | Strana: 0 | RU / den: 7 805  

Při lyžování nebo snowboardingu se helmou chrání sedm z deseti Čechů. Výrazně lepší situace je u dětí, helmu 

nosí 97 procent z nich. V používání chráničů páteře jsou na tom dospělí a děti podobně, nasazují si ho dva z 

deseti dospělých a 27 procent dětí. Na horách se přitom zraní každý čtvrtý Čech. Informace vyplývají z 

průzkumu agentury NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu. 

 

Na lyžích je podle průzkumu každý třetí úraz vážný, na snowboardu je to dokonce víc než polovina případů. 

Nejzávažnějšími úrazy na horách jsou zranění hlavy a páteře. Podle manažera marketingu a komunikace ERV 

Evropské Pojišťovny Vlastimila Divokého mají mnohdy i trvalé následky. „Mezi nejčastější zranění patří úrazy 

kolenních vazů, zlomeniny dolních končetin, zranění zápěstí a loktů,“ řekl dále Divoký. 

Sjezdovému lyžování se podle průzkumu věnuje 63 procent Čechů, na snowboardu jezdí 13 procent lidí. Běžky 

vyhledává třetina lidí, čtvrtina respondentů si zasněžené svahy užívá na sáňkách. 

„Helmy by měly být základem při lyžování i snowboardování, a to nejen pro děti, ale pro všechny účastníky. Není 

nutno to řešit zákonem, ale spíše osvětou. Chrániče páteře mohu také velmi doporučit, a to zejména pro 

sportovnější lyžaře,“ řekl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. 

 

 
 

 
PRŮZKUM: Při l yžován í si helm u nasaz uje  se dm z dese ti Če chů  

PRŮZKUM: Při lyžování si helmu nasazuje sedm z deseti Čechů URL  
jihlavskadrbna.cz | 02.02.2020 | Rubrika: Společnost | Strana: 0 | RU / den: 1 390  

Při lyžování nebo snowboardingu se helmou chrání sedm z deseti Čechů. Výrazně lepší situace je u dětí, helmu 

nosí 97 procent z nich. V používání chráničů páteře jsou na tom dospělí a děti podobně, nasazují si ho dva z 

deseti dospělých a 27 procent dětí. Na horách se přitom zraní každý čtvrtý Čech. Informace vyplývají z 

průzkumu agentury NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu. 

 

Na lyžích je podle průzkumu každý třetí úraz vážný, na snowboardu je to dokonce víc než polovina případů. 

Nejzávažnějšími úrazy na horách jsou zranění hlavy a páteře. Podle manažera marketingu a komunikace ERV 

Evropské Pojišťovny Vlastimila Divokého mají mnohdy i trvalé následky. „Mezi nejčastější zranění patří úrazy 

kolenních vazů, zlomeniny dolních končetin, zranění zápětí a loktů,' řekl dále Vlastimil Divoký. 

Sjezdovému lyžování se podle průzkumu věnuje 63 procent Čechů, na snowboardu jezdí 13 procent lidí. Běžky 

vyhledává třetina lidí, čtvrtina respondentů si zasněžené svahy užívá na sáňkách. 

„Helmy by měly být základem při lyžování i snowboardování, a to nejen pro děti, ale pro všechny účastníky. Není 

nutno to řešit zákonem, ale spíše osvětou. Chrániče páteře mohu také velmi doporučit, a to zejména pro 

sportovnější lyžaře,' řekl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. 

Na českých horách jsou nyní podle Knota otevřeny dvě třetiny sjezdovek. Jezdí 70 procent vleků a lanovek, ve 

srovnání s půlkou ledna je to zhruba o desetinu více, řekl. „Na sjezdovkách, které jsou otevřeny, jsou podmínky 

velmi dobré,' doplnil. 

 

 
 

 

 

https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/17135-helmu-si-pri-lyzovani-nasazuje-sedm-z-deseti-cechu-ukazal-pruzkum.html
https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/10653-pruzkum-pri-lyzovani-si-helmu-nasazuje-sedm-z-deseti-cechu.html
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Při lyžová ní si helmu na saz uje s edm z de seti  Čec hů , ukázal  průz kum  

Při lyžování si helmu nasazuje sedm z deseti Čechů, ukázal průzkum URL  
ceskenoviny.cz - speciál | 02.02.2020 | Strana: 0  

Praha - Při lyžování nebo snowboardingu se helmou chrání sedm z deseti Čechů. Výrazně lepší situace je u 

dětí, helmu nosí 97 procent z nich. 

 

V používání chráničů páteře jsou na tom dospělí a děti podobně, nasazují si ho dva z deseti dospělých a 27 

procent dětí. Na horách se přitom zraní každý čtvrtý Čech. Informace vyplývají z průzkumu agentury NMS pro 

ERV Evropskou pojišťovnu, který má ČTK k dispozici. 

Na lyžích je podle průzkumu každý třetí úraz vážný, na snowboardu je to dokonce víc než polovina případů. 

Nejzávažnějšími úrazy na horách jsou zranění hlavy a páteře. Podle manažera marketingu a komunikace ERV 

Evropské Pojišťovny Vlastimila Divokého mají mnohdy i trvalé následky. "Mezi nejčastější zranění patří úrazy 

kolenních vazů, zlomeniny dolních končetin, zranění zápětí a loktů," řekl dále Divoký. 

Sjezdovému lyžování se podle průzkumu věnuje 63 procent Čechů, na snowboardu jezdí 13 procent lidí. Běžky 

vyhledává třetina lidí, čtvrtina respondentů si zasněžené svahy užívá na sáňkách. 

"Helmy by měly být základem při lyžování i snowboardování, a to nejen pro děti, ale pro všechny účastníky. Není 

nutno to řešit zákonem, ale spíše osvětou. Chrániče páteře mohu také velmi doporučit, a to zejména pro 

sportovnější lyžaře," řekl ČTK ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. 

Na českých horách jsou nyní podle Knota otevřeny dvě třetiny sjezdovek. Jezdí 70 procent vleků a lanovek, ve 

srovnání s půlkou ledna je to zhruba o desetinu více, řekl. "Na sjezdovkách, které jsou otevřeny, jsou podmínky 

velmi dobré," doplnil. 
 

 

 
Češi na ly žíc h hazardují. K aždý čt vrtý se zra ní, helmy stál e nenosí  vši chni  

Češi na lyžích hazardují. Každý čtvrtý se zraní, helmy stále nenosí všichni URL  
blesk.cz | 02.02.2020 | Rubrika: Události | Strana: 0 | Autor: ČTK | RU / den: 947 133  

Při lyžování nebo snowboardingu se helmou chrání sedm z deseti Čechů. Výrazně lepší situace je u dětí, helmu 

nosí 97 procent z nich. V používání chráničů páteře jsou na tom dospělí a děti podobně, nasazují si ho dva z 

deseti dospělých a 27 procent dětí. Na horách se přitom zraní každý čtvrtý Čech. Informace vyplývají z 

průzkumu agentury NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu. 

 

Na lyžích je podle průzkumu každý třetí úraz vážný, na snowboardu je to dokonce víc než polovina případů. 

Nejzávažnějšími úrazy na horách jsou zranění hlavy a páteře. Podle manažera marketingu a komunikace ERV 

Evropské Pojišťovny Vlastimila Divokého mají mnohdy i trvalé následky. „Mezi nejčastější zranění patří úrazy 

kolenních vazů, zlomeniny dolních končetin, zranění zápěstí a loktů,“ řekl dále Divoký. 

Sjezdovému lyžování se podle průzkumu věnuje 63 procent Čechů, na snowboardu jezdí 13 procent lidí. Běžky 

vyhledává třetina lidí, čtvrtina respondentů si zasněžené svahy užívá na sáňkách. 

„Helmy by měly být základem při lyžování i snowboardování, a to nejen pro děti, ale pro všechny účastníky. Není 

nutno to řešit zákonem, ale spíše osvětou. Chrániče páteře mohu také velmi doporučit, a to zejména pro 

sportovnější lyžaře,“ řekl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. 

Na českých horách jsou nyní podle Knota otevřeny dvě třetiny sjezdovek. Jezdí 70 procent vleků a lanovek, ve 

srovnání s půlkou ledna je to zhruba o desetinu více, řekl. „Na sjezdovkách, které jsou otevřeny, jsou podmínky 

velmi dobré,“ doplnil. 

 
 

 

 
na Bl esk. cz  

na Blesk.cz URL  
blesk.cz | 02.02.2020 | Strana: 0 | Autor: • FOTO: lyžařský areál Lipno | RU / den: 947 133  

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pri-lyzovani-si-helmu-nasazuje-sedm-z-deseti-cechu-ukazal-pruzkum/1849655
https://www.blesk.cz/clanek/633365/cesi-na-lyzich-hazarduji-kazdy-ctvrty-se-zrani-helmy-stale-nenosi-vsichni
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/633365/cesi-na-lyzich-hazarduji-kazdy-ctvrty-se-zrani-helmy-stale-nenosi-vsichni.html
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Při lyžování nebo snowboardingu se helmou chrání sedm z deseti Čechů. Výrazně lepší situace je u dětí, helmu 

nosí 97 procent z nich. V používání chráničů páteře jsou na tom dospělí a děti podobně, nasazují si ho dva z 

deseti dospělých a 27 procent dětí. Na horách se přitom zraní každý čtvrtý Čech. Informace vyplývají z 

průzkumu agentury NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu. 

 

Na lyžích je podle průzkumu každý třetí úraz vážný, na snowboardu je to dokonce víc než polovina případů. 

Nejzávažnějšími úrazy na horách jsou zranění hlavy a páteře. Podle manažera marketingu a komunikace ERV 

Evropské Pojišťovny Vlastimila Divokého mají mnohdy i trvalé následky. „Mezi nejčastější zranění patří úrazy 

kolenních vazů, zlomeniny dolních končetin, zranění zápěstí a loktů,“ řekl dále Divoký.  

Sjezdovému lyžování se podle průzkumu věnuje 63 procent Čechů , na snowboardu jezdí 13 procent lidí. Běžky 

vyhledává třetina lidí, čtvrtina respondentů si zasněžené svahy užívá na sáňkách.  

„Helmy by měly být základem při lyžování i snowboardování, a to nejen pro děti, ale pro všechny účastníky. Není 

nutno to řešit zákonem, ale spíše osvětou. Chrániče páteře mohu také velmi doporučit, a to zejména pro 

sportovnější lyžaře,“ řekl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot.  

Na českých horách jsou nyní podle Knota otevřeny dvě třetiny sjezdovek. Jezdí 70 procent vleků a lanovek, ve 

srovnání s půlkou ledna je to zhruba o desetinu více, řekl. „Na sjezdovkách, které jsou otevřeny, jsou podmínky 

velmi dobré,“ doplnil.  
 

 

 
PRŮZKUM: Při l yžován í si helm u nasaz uje  se dm z dese ti Če chů  

PRŮZKUM: Při lyžování si helmu nasazuje sedm z deseti Čechů URL  
drbna.cz | 02.02.2020 | Rubrika: Společnost | Strana: 0 | RU / den: 3 730  

Při lyžování nebo snowboardingu se helmou chrání sedm z deseti Čechů. Výrazně lepší situace je u dětí, helmu 

nosí 97 procent z nich. V používání chráničů páteře jsou na tom dospělí a děti podobně, nasazují si ho dva z 

deseti dospělých a 27 procent dětí. Na horách se přitom zraní každý čtvrtý Čech. Informace vyplývají z 

průzkumu agentury NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu. 

 

Na lyžích je podle průzkumu každý třetí úraz vážný, na snowboardu je to dokonce víc než polovina případů. 

Nejzávažnějšími úrazy na horách jsou zranění hlavy a páteře. Podle manažera marketingu a komunikace ERV 

Evropské Pojišťovny Vlastimila Divokého mají mnohdy i trvalé následky. 'Mezi nejčastější zranění patří úrazy 

kolenních vazů, zlomeniny dolních končetin, zranění zápětí a loktů,' řekl dále Divoký. 

Sjezdovému lyžování se podle průzkumu věnuje 63 procent Čechů, na snowboardu jezdí 13 procent lidí. Běžky 

vyhledává třetina lidí, čtvrtina respondentů si zasněžené svahy užívá na sáňkách. 

'Helmy by měly být základem při lyžování i snowboardování, a to nejen pro děti, ale pro všechny účastníky. Není 

nutno to řešit zákonem, ale spíše osvětou. Chrániče páteře mohu také velmi doporučit, a to zejména pro 

sportovnější lyžaře,' řekl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. 

Na českých horách jsou nyní podle Knota otevřeny dvě třetiny sjezdovek. Jezdí 70 procent vleků a lanovek, ve 

srovnání s půlkou ledna je to zhruba o desetinu více, řekl. 'Na sjezdovkách, které jsou otevřeny, jsou podmínky 

velmi dobré,' doplnil. 

 
 

 

 
Helmu při lyžová ní nepoužívá  asi třeti na Č ec hů  

Helmu při lyžování nepoužívá asi třetina Čechů URL  
eurozpravy.cz | 02.02.2020 | Strana: 0 | Autor: EuroZprávy.cz | RU / den: 137 303  

Při lyžování nebo snowboardingu se helmou chrání sedm z deseti Čechů. Výrazně lepší situace je u dětí, helmu 

nosí 97 procent z nich. V používání chráničů páteře jsou na tom dospělí a děti podobně, nasazují si ho dva z 

deseti dospělých a 27 procent dětí. 

 

doporučujeme  

https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/5835-pruzkum-pri-lyzovani-si-helmu-nasazuje-sedm-z-deseti-cechu.html
https://eurozpravy.cz/domaci/spolecnost/helmu-pri-lyzovani-nepouziva-asi-tretina-cechu.ce320b62/
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Na horách se přitom zraní každý čtvrtý Čech. Informace vyplývají z průzkumu agentury NMS pro ERV Evropskou 

pojišťovnu, který má ČTK k dispozici.  

Na lyžích je podle průzkumu každý třetí úraz vážný, na snowboardu je to dokonce víc než polovina případů. 

Nejzávažnějšími úrazy na horách jsou zranění hlavy a páteře. Podle manažera marketingu a komunikace ERV 

Evropské Pojišťovny Vlastimila Divokého mají mnohdy i trvalé následky. "Mezi nejčastější zranění patří úrazy 

kolenních vazů, zlomeniny dolních končetin, zranění zápětí a loktů," řekl dále Divoký.  

Sjezdovému lyžování se podle průzkumu věnuje 63 procent Čechů, na snowboardu jezdí 13 procent lidí. Běžky 

vyhledává třetina lidí, čtvrtina respondentů si zasněžené svahy užívá na sáňkách.  

"Helmy by měly být základem při lyžování i snowboardování, a to nejen pro děti, ale pro všechny účastníky. Není 

nutno to řešit zákonem, ale spíše osvětou. Chrániče páteře mohu také velmi doporučit, a to zejména pro 

sportovnější lyžaře," řekl ČTK ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot.  

Na českých horách jsou nyní podle Knota otevřeny dvě třetiny sjezdovek. Jezdí 70 procent vleků a lanovek, ve 

srovnání s půlkou ledna je to zhruba o desetinu více, řekl. "Na sjezdovkách, které jsou otevřeny, jsou podmínky 

velmi dobré," doplnil.  

 

 

 
 

Ve 14 okrese ch  začí naj í jarn í práz dni ny  a li di tradi čně  míř í na hory  

Ve 14 okresech začínají jarní prázdniny a lidi tradičně míří na hory  
ČRo Radiožurnál | 02.02.2020 | Strana: 1 | Poslechovost pořadu: 0 | Země: Česko 

 

Vladimír KROC, moderátor  

Ve 14 okresech začínají jarní prázdniny a lidi tradičně míří hlavně na hory. Se sněhem to ale letos moc dobře 

nevypadá. Na horách leží nejvíce kolem metru, vlekaři a provozovatelé ski areálů se tak musí spoléhat hlavně na 

technický sníh. Jaká je situace tak to se přímo do Špindlerova Mlýna ptáme ředitele Asociace horských středisek 

Libora Knota, dobrý den. 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek  

Dobrý den. 

 

Vladimír KROC, moderátor  

Je tady, na čem lyžovat? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek  

Tak já myslím, že určitě je na čem lyžovat i, když tomu chápu možná z měst tak nevypadá. Já jsem se zrovna 

dneska díval na aktuální údaje ze serveru Lideinfo.cz, který má čerstvé informace a ze 103 lyžařských středisek, 

které tam jsou uváděny, tak je jich v provozu 98, takže těch jenom 5 většinou menších areálu zatím je zavřeno, 

když jsem je tak sčítal tak nějakých 70 % lanovek a vleků v provozu a 2/3 km sjezdovek. Takže oproti třeba 

půlce ledna se to ještě mírnilo nějakých 10, 15 % zvětšilo. Teď samozřejmě nás trošku trápí ten déšť. 

 

Vladimír KROC, moderátor  

Jaké jsou tedy podmínky, co se mají lyžaři připravit? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek  

Tak jak jsem říkal, v polovině ledna nás naštěstí potkala taková chladnější perioda, kdy se dal dostříkat technický 

sníh. Minulý týden napadl i nějaký přírodní konečně, nějakých 10, 30 cm, ale teď, včera, dneska o víkendu nás 

zasáhla ta předpovídá teplá fronta s deštěm. Takže na sjezdovkách, které jsou otevřeny jsou podmínky 

překvapivě a velmi slušné. Tam se dá jako velmi dobře lyžovat, byl jsem včera například. Ty, které jsou v 

provozu tak jsou výborné. Na co se ale samozřejmě připravit je potřeba tak, že ne všechny tratě jsou v 

dostatečné kondici tak, aby je ti provozovatelé mohli otevřít, ale jak říkám tam, kde to otevřeno je, tak tam se 

lyžuje velmi slušně. 
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Vladimír KROC, moderátor  

Předpověď počasí pro následující dny není moc optimistická, když se mírně má ochladit. Zvládnete sníh v nějaké 

formě udržet a jak dlouho? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek  

Já myslím, že zvládneme. Protože tady ten aktuální déšť a ty teploty už třeba dneska kolem dvou, tří stupňů na 

horách. Ty horní stanice mají třeba taky minus, jak jste říkal má se mírně ochlazovat, takže takovéhle periody, 

bohužel v únoru se občas i v minulých letech stávali. Takže s tím, že někdy v pondělí večer, zítra večer se má 

zase začít ochlazovat. Příští týden jsou tam hlášeny nějaké minusové teploty v noci, tak si myslím, že to v 

kondici nějaké rozumné určitě udržíme. 

 

Vladimír KROC, moderátor  

Letošní zima zatím extrémně suchá a chudá na sníh. Počítáte tedy se ztrátami, nebo jak vidíte tu sezónu? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek  

Tak určitě ideální není, protože my chceme samozřejmě nabídnout komplexní služby. To znamená nejenom 

lyžování na sjezdovkách ale aby ten sníh ležel kolem a šli dělat i ostatní aktivity. My průběžně ztráty nepočítáme. 

Samozřejmě to sečte až na konci, na konci případné sezóny, ale já bych to nějak úplně nepřeceňoval, nestrašil 

bych tím. Protože, jak říkám, tady v posledních letech se tady ty zní sezóny úplně taky nedařily, takže to je 

takový trošku boj. Ale ta návštěvnost poměrně vysoká a tam ty místa. V rámci toho, té zimní sezóny, kdy je 

slušné počasí a dá se velmi dobře lyžovat tam jsou pořád jaksi velmi častá. 

 

Vladimír KROC, moderátor  

Zůstává optimistou Libor Knot ředitel Asociace horských středisek. Děkujeme za rozhovor a přejeme hezkou 

neděli, na shledanou. 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek  

Na shledanou. 

 

Vladimír KROC, moderátor  

Posloucháte ranní Radiožurnál. Za 4 minuty bude 9 hodin čas zpráv. A potom zápisníku zahraničních 

zpravodajů. 

 
5 ti pů, kam za lyž ová ním v Č esk u  

5 tipů, kam za lyžováním v Česku URL  
radio.cz | 06.02.2020 | Strana: 0 | Autor: Klára Stejskalová  

Klára Stejskalová 06-02-2020 Poslat emailem Vytisknout 

 

Česko se nemůže pochlubit horskými velikány, ale milovníci sjezdového, běžkařského lyžování, snowboardingu 

nebo sáňkování nepřijdou zkrátka. Zimních radovánek si mohou užít v krásné horské krajině, na upravených 

sjezdovkách či trasách pro běžkaře. Na výběr je z téměř z 300 lyžařských areálů v Česku.  

Foto: Luděk Brhel  

Ski areál Ještěd - nejdostupnější skiareál v ČR  

Ještěd leží ve výšce 540-1000 metrů n. m. Z Prahy se lyžaři dostanou na sjezdovku za pouhých 50 minut po 

dálnici D10. Z centra Liberce se dá dojet až ke stanici lanovky Skalka tramvají. Skiareál Ještěd láká na 9,2 

kilometrů sjezdovek všech obtížností, 3 lanovky a 5 vleků. Návštěvník může využít profesionální lyžařské školy, 

půjčovny lyží a snowboardů nebo obchodu sportovních doplňků.  

Lyžařský areál Razula ve Velkých Karlovicích - rodinné lyžování v Beskydech  

Lyžařský areál Praděd, foto: Archiv Euroregionu Praděd  

https://www.radio.cz/cz/rubrika/cestujeme/5-tipu-kam-za-lyzovanim-v-cesku
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Turisticky atraktivní chráněná krajinná oblast Moravskoslezských Beskyd a Javorníků nabízí špičkově vybavený 

lyžařský areál s nejmodernějšími vleky. Zkušené lyžaře nejvíce láká hlavní sjezdovka Razula dlouhá 1 km s 

převýšením 210 metrů. Pro rodiny s dětmi je jako stvořená mírná 350 metrů dlouhá sjezdovka Horal u hotelu 

Horal, kde v zimě funguje také lyžařská Tygří školka a snowtubingová dráha. Areál nabízí také upravené 

běžecké tratě. Návštěvníci mohou navíc po lyžování využít i slaný bazén s vodními atrakcemi v hotelu Horal. 

Nezapomenutelným zážitkem může být i vyjížďka na saních tažených koňským spřežením s rolničkami.  

Ski areál Praděd - nejvýše položené centrum lyžování v ČR  

Lyžařský areál Praděd - nazývaný "Moravským ledovcem" láká především svými přírodními krásami a 

vynikajícími sněhovými podmínkami. Za to vděčí faktu, že na severních svazích Petrových kamenů (1 438 m 

n.m.) jsou nejvýše položené vleky a sjezdové tratě na území ČR. Vhodné podmínky k lyžování zde naleznou jak 

začátečníci, tak i pokročilí lyžaři. V letních měsících si na své přijdou také milovníci pěší turistiky a obdivovatelé 

krásné zalesněné horské krajiny. Na vrcholu Pradědu je 162 m vysoká televizní věž s přístupnou rozhlednou. 

Areál v chráněné krajinné oblasti zaručuje nedotčenou a původní přírodu. Velká kotlina či klimatické lázně 

Karlova Studánka se mohou pyšnit nejčistším vzduchem ve střední Evropě.  

Foto: Ondřej Tomšů×  

1 / 9  

Show captions Showing image 1 of 9  

Skiareál Klínovec - největší lyžařské středisko v Krušných horách  

Skiareál Klínovec je nejmodernější lyžařské středisko Krušných hor, s přepravní kapacitou 12 500 osob/hod. 

Nachází se pouze 120 km severozápadně od Prahy a 100 km od Plzně. Spolu s německým areálem Fichtelberg 

vytváří InterSkiregion Fichtelberg-Klínovec areál, který lyžařům nabízí 47 km sjezdovek. V roce 2018 se podařilo 

propojit modrou sjezdovkou sousední areál Boží Dar – Neklid. Na samotném Klínovci najdete 4 sedačkové 

lanovky a 6 lyžařských vleků. K dispozici je U rampa i snowpark s mnoha skoky a překážkami a také 30 km 

upravovaných běžeckých tratí. A samozřejmě nechybí restaurace a občerstvení, půjčovna vybavení, lyžařské 

školy, hlídání dětí a velký výběr ubytovaní v okolí areálu.  

Lyžařský areál Zadov - skvělé lyžování na hranici Národního parku Šumava  

Zadov-Churáňov je jedno z nejznámějších center běžeckého lyžování v České republice, ale i oblíbené místo 

sjezdového lyžování. Sjezdaři mají k dispozici celkem 12 sjezdovek na Zadově, Churáňově a Nových Hutích. 

Lyžařským areálem Zadov jezdí během zimní sezóny kyvadlový skibus. Součástí areálů je i známý lyžařský 

běžecký stadion na Churáňově - místo konání celé řady sportovních akcí. Běžecký stadion a přilehlé závodní 

tratě byly též známy jako druhý domov naší běžecké jedničky Kateřiny Neumannové. Pravidelně a kvalitně 

udržované turistické trasy v celkové délce kolem 50 km s návazností na upravované trasy po celé Šumavě.  

Klára Stejskalová 06-02-2020 Poslat emailem Vytisknout  

 

 

 
 

 

 
Lyžařs ká s ezona j e ztra ce ná. Prov oz ova telé  skiareálů počí tají šk ody  

Lyžařská sezona je ztracená. Provozovatelé skiareálů počítají škody URL  
forbes.cz | 05.02.2020 | Strana: 0 | RU / den: 39 576  

Provozovatelé skiareálů to vidí jasně: letošní sezonu už nic nezachrání. Navzdory současné sněhové nadílce ji s 

předstihem označují za ztracenou, byť přesnou výši ztrát budou znát až na jaře. 

 

„U nás půjde o ztrátu v řádech milionů,“ prozrazuje Michal Hošek, provozovatel krkonošského areálu Herlíkovice. 

„Zasáhne to do budoucích investic, oprav a celkového zvelebování areálu.“  

Víceméně stejný chorál se line ze všech lyžařských středisek v Čechách a na Moravě. Rozdíl je pouze v 

odhadech finančního minusu, jenž pochopitelně závisí na velikosti a významu konkrétního areálu.  

Naprosto totožné (a absolutně nepřekvapivé) jsou příčiny bídného stavu: celkový nedostatek přírodního sněhu a 

výkyvy počasí, které velkou měrou komplikují výrobu toho technického. „Uděláme umělý sníh, což je pracné a 

https://www.forbes.cz/lyzarska-sezona-je-ztracena-provozovatele-ski-arealu-pocitaji-skody/
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finančně náročné, zasněžíme jím svah a následně přijde obleva, takže všechno zase odtaje,“ konstatuje Antonín 

Tovaryš, majitel beskydského střediska U Sachovy studánky v Horní Bečvě.  

Dominik Peza ze Ski Annaberg v Jeseníkách přitakává a doplňuje: „Přitom u nás dnes tvoří umělý sníh 98 

procent sněhu, který na kopci leží.“  

Tento týden začal sice na horách sníh padat, avšak provozovatelům to zvedlo náladu jen lehce, k optimismu 

mají daleko. „Utekla nám doba kolem Vánoc či prodloužený víkend po pololetním vysvědčení a tohle už se 

dohnat nedá,“ tvrdí Antonín Tovaryš z Beskyd.  

„Ze sezony zbývá už jen pět týdnů a něco, což je málo na to, aby se zachránila,“ souhlasí Marian Kohoutek, 

provozní ze Sedloňova v Orlických horách.  

„Spousta lidí si v počasí, které dosud po většinu zimy bylo, ani nevzpomene na lyžování. Ve srovnání se zimou s 

dobrými podmínkami se nám návštěvnost snížila o 30 až 50 procent a o stejná procenta logicky klesnou i tržby,“ 

přidává se Michal Hošek z Herlíkovic.  

Najít na úpadkové sezoně cokoli pozitivního je těžké. Snaží se o to Jiří Falout, mluvčí Skiareálu Lipno: „Alespoň 

nás to donutí k ještě výraznějšímu přemýšlení, jak posílit zasněžovaní, jak v tomto ohledu maximálně využít těch 

několika málo mrazivých dnů, a také k uvažování o možných dalších aktivitách mimo sjezdovky.“  

I na Lipně ovšem litují, že jim nepříznivé podmínky nedovolily vyzkoušet nově vybudovanou trať a lanovku. 

Jesenickému Annabergu zase nepovedená zimní sezona nepomůže v plánované padesátimilionové investici do 

výstavby lanovky.  

Na menší areály může mít současná absence sněhu ještě drtivější dopady. Příkladem je Jedlová v Lužických 

horách, kde si provozovatelé pronajímají plochu na sjezdovky od státních lesů, ročně je to stojí stovky tisíc 

korun. Z důvodů ochrany přírody přitom v Jedlové nemohou vyrábět umělý sníh, takže tuto sezonu vůbec 

neotevřeli, a pokud povolení technicky zasněžovat nedostanou ani příští rok, jsou rozhodnuti areál pro zimní 

sporty definitivně zavřít.  

 

 

 
 

 

 
Lyžařs ká s tředi ska jsou téměř v plném provoz u  

Lyžařská střediska jsou téměř v plném provozu  
Mladá fronta DNES | 03.02.2020 | Rubrika: Kraj Hradecký | Strana: 12 | Autor: (ČTK) | Vytištěno: 133 624 | Prodáno: 108 951 | 
Čtenost: 553 592 | Země: Česko 

HRADEC KRÁLOVÉ Navzdory nepříliš příznivému počasí s teplotami nad nulou zůstávají podmínky ve 

střediscích na východě Čech pro lyžování stále dobré. Například do SkiResortu Černá hora - Pec přijelo o 

víkendu zhruba 12 tisíc lidí. 

„Ve SkiResortu Černá hora - Pec je aktuálně otevřeno 35 kilometrů sjezdovek. Na večerní lyžování mohou lidé 

vyrazit na tři sjezdovky, a to na Protěž v Janských Lázních, na Javor v Peci pod Sněžkou a na Modřín ve Velké 

Úpě,“ řekla Zina Plchová ze SkiResortu. Ve SkiResortu Černá hora - Pec se lyžuje ve všech pěti areálech, a to 

na Černé hoře, v Peci pod Sněžkou, Černém Dole, Velké Úpě a ve Svobodě nad Úpou. Podle Plchové by v úterý 

měly teploty znovu klesnout pod nulu, provozovatelé chystají další zasněžování. 

Také do střediska ve Špindlerově Mlýně zamířilo každý víkendový den kolem 6 tisíc lyžařů. V provozu je přes 23 

kilometrů sjezdovek, což je asi 95 procent. Od pátku je otevřená černá sjezdovka ve Svatém Petru v délce od 

horní stanice dvousedačkové lanovky. 

Dobré podmínky pro sjezdové lyžování nabízejí rovněž areály v Orlických horách. Všechny sjezdové tratě jsou v 

provozu v Říčkách, většina v Deštném nebo na Bukové hoře u Červené Vody. Také středisko v Dolní Moravě 

pod Králickým Sněžníkem má otevřeno 8,5 z celkových 10,4 kilometru sjezdovek. 
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Na co  si dát  na  sjez dovce  př i l yžován í pozor ? Přečt ěte si, c o vše j e nut né dodržovat  

Na co si dát na sjezdovce při lyžování pozor? Přečtěte si, co vše je nutné dodržovat URL  
libereckadrbna.cz | 02.02.2020 | Rubrika: Ostatní sporty | Strana: 0 | RU / den: 5 918  

I když poslední zimy nebývají příliš štědré na sníh, zájem o lyžování neutuchá. Lyžařské areály se tak nejen u 

nás stále modernizují a rozšiřují, staví se nové lanovky a dochází k propojování sousedních lyžařských areálů. 

Stále více sjezdovek se kříží s jinými sjezdovkami či běžeckými tratěmi a pohyb většího množství lidí může vést 

k vyššímu riziku vzniku nehod. Na co si tedy dát pozor při lyžování na sjezdovce? A jaká značení a pravidla je 

nutné dodržovat? 

 

Pravidla pro pohyb lyžařů v lyžařských areálech jsou stanovena ve zvláštní české technické normě. Ta obsahuje 

pravidla pro značení a zabezpečení v zimních střediscích a přehled výstražných, příkazových, zákazových a 

informačních značek. Vymezuje i zdroje nebezpečí, které se mohou na sjezdovkách vyskytnout. Patří mezi ně 

předně zdroje typického nebezpečí jako například hrany terénu, terénní nerovnosti, stromy, rozježděný terén, 

proměnlivá či omezená výška sněhu, informační tyče s ukazateli, běžná údržba sjezdových tratí, bariéry sněhu 

vzniklé zasněžováním či zábrany ohraničující sjezdové tratě. 

 

S riziky se musí vypořádat lyžař 

 

„Typická nebezpečí nevyžadují ze strany provozovatele lyžařského areálu žádná zvláštní opatření. S těmito 

riziky se musí totiž lyžař vypořádat sám a přizpůsobit jim své lyžařské schopnosti a způsob jízdy,“ vysvětluje 

ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Zdroje atypického nebezpečí, které norma rovněž 

definuje, působí na lyžaře jako nástrahy. Patří mezi ně například všechny překážky instalované provozovatelem 

lyžařského areálu na sjezdových tratích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, tedy sněžná děla, nadjezdy a 

podjezdy, sloupy osvětlení pro večerní lyžování a podobně. Mezi další zdroje atypického nebezpečí patří křížení 

sjezdových tratí s jinou sjezdovou či běžeckou tratí, propasti a strmé úseky mimo sjezdové tratě, ocelová lana a 

kotvící prvky navijáků, sněžné rolby či organizace akcí na sjezdových tratích. 

Provozovatel lyžařského areálu musí atypická nebezpečí podle jejich druhu buď označit varovnými znaky či 

instalovat bezpečnostní prvky (například bezpečnostní matrace či sítě), nebo je odstranit. Pokud není možné je 

odstranit ani zabezpečit, musí být sjezdová trať uzavřena, například v případě nesjízdnosti trati vlivem silného 

větru či sněhové kalamity. Kromě výše uvedených pravidel by měl každý lyžař dodržovat pravidla Mezinárodní 

lyžařské federace (FIS), která jsou mezinárodně uznávána. 

 

Řády areálů 

 

V některých evropských státech je povinnost dodržovat tato pravidla stanovena přímo zákonem, jinde jsou 

obsažena v provozních řádech skiareálů. Pravidla FIS sice nejsou součástí českého právního řádu, nicméně 

Nejvyšší soud ČR při svém rozhodování dospěl k závěru, že jsou pro lyžaře pohybující se na sjezdové trati 

závazná a jejich nedodržení představuje porušení obecné prevenční povinnosti. 

„Nejvyšší soud rovněž v jiném rozhodnutí uvedl, že lyžař je povinen přizpůsobit rychlost a způsob jízdy svým 

schopnostem a zkušenostem a celkové situaci na místě, jímž projíždí, tedy zejména terénním, sněhovým a 

povětrnostním podmínkám, výhledovým poměrům, počtu a pohybu ostatních lyžařů či jiných osob. Tedy tak, aby 

měl možnost včas a v dostatečné vzdálenosti reagovat i na nenadálou překážku v jízdě,“ doplňuje Hekšová. 

Pravidla FIS je možné najít na webových stránkách Horské služby ČR. 

Při cestách za sjezdařskými zážitky by lyžaři neměli zapomínat ani na helmy či další bezpečnostní prvky lyžařské 

výbavy. Povinnost používat lyžařskou helmu není v okolních státech jednotná. Někde je povinnost používat 

helmu pro děti do 15 let stanovena zákonem, jinde mají skiareály tuto povinnost obsaženou ve svých 

podmínkách. Pokud dítě nemá helmu, může ho provozovatel skiareálu vykázat ze sjezdovky. Chystáte-li se na 

lyže do zahraničí, nezapomínejte ani na cestovní pojištění správně nastavené pro zimní sporty. 

 

 
 

https://liberecka.drbna.cz/sport/ostatni-sporty/21649-na-co-si-dat-na-sjezdovce-pri-lyzovani-pozor-prectete-si-co-vse-je-nutne-dodrzovat.html


19/23   © 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |  

 

 
 

 

 
České sk iareály trápí  obleva. Do hor vyrazili cykl is té 

České skiareály trápí obleva. Do hor vyrazili cyklisté URL  
fm.denik.cz | 02.02.2020 | Rubrika: Z okolí | Strana: 0 | Autor: ČTK | RU / den: 22 043  

Provoz lyžařských areálů o víkendu nepříznivě ovlivnilo výrazné oteplení a déšť. Počasí v některých střediscích 

odpovídalo spíše začínajícímu jaru než vrcholící zimní sezoně a nebylo výjimkou, že se na horách potkávali 

lyžaři s cyklisty či pěšími turisty. Návštěvnost byla průměrná. Přírodní sníh mnohdy roztál, což nepotěšilo 

především běžkaře. Provozovatelé doufají, že v příštích dnech se ochladí a budou moct znovu zasněžovat. Ve 

14 okresech začaly školákům jarní prázdniny, které budou v týdenních cyklech pokračovat až do poloviny 

března. 

 

"Na Červenohorském sedle v Jeseníkách se dnes lyžovalo pouze na modré a na žluté sjezdovce. Kvůli oteplení 

a dešti byl provoz na červené sjezdovce dočasně přerušen. Návštěvnost o víkendu byla zhruba poloviční než 

obvykle. Jarní počasí se nevyhnulo ani Karlovu pod Pradědem. 

I v Beskydech byla návštěvnost kvůli nevlídnému počasí slabší, většina návštěvníků hor byli pěší turisté, objevili 

se i cyklisté. Ve větších střediscích na Frýdecko-Místecku se ale na technickém sněhu lyžuje stále. V největším 

areálu regionu Ski Bílá jsou podmínky stále dobré, i když o víkendu bylo lyžování spíše jarní. 

 

Slabší návštěvnost měly o víkendu kvůli oblevě lyžařské areály ve Zlínském kraji, jejichž sjezdovky navzdory 

oteplení a dešti stále pokrývá dostatečně silná vrstva sněhu. Na své si ve vyšších polohách mohli přijít i běžkaři, 

avšak kvalita stopy odpovídala teplému počasí. Lyžuje se také na sjezdovkách na Vysočině, kam o víkendu 

zamířily stovky lyžařů. V některých střediscích je technického sněhu méně než půlmetru, někde mají ale díky 

zásobám na svahu i 150 centimetrů. 

Navzdory nepříliš příznivému počasí s teplotami nad nulou zůstávají v Krkonoších podmínky pro lyžování dobré. 

Do SkiResortu Černá hora - Pec přijelo během víkendu zhruba 12 tisíc lidí, do Špindlerova Mlýně zamířilo každý 

víkendový den kolem 6000 lyžařů. V Rokytnici nad Jizerou v sobotu lyžovalo asi 1700 lidí, dnes jich bylo o něco 

méně. Harrachov měl o víkendu průměrnou návštěvnost. 

Na některých místech uzavřeli sjezdovky 

Oteplení a déšť zhoršil i podmínky pro sjezdové a především běžecké lyžování také v západočeské části 

Šumavy. V provozu jsou lyžařské areály v Železné Rudě, na Špičáku, v Nýrsku a Kašperských Horách. Některé 

sjezdovky se však uzavřely. Běžecké trasy se dosud kvůli nedostatku sněhu neupravují. 

 

I v Krušných horách se zhoršily podmínky pro lyžování kvůli oteplení a dešti. Provozovatelé areálů museli proto 

omezit zasněžování technických sněhem, někde uzavřeli sjezdovky a v Aši i celý areál. Na tamních běžeckých 

trasách po oteplení roztál sníh. Víkendová návštěvnost byla přesto podle provozovatelů i díky pátečním 

pololetním prázdninám průměrná. 

Dobré podmínky pro sjezdové lyžování nabídly areály v Orlických horách. Všechny sjezdové tratě jsou v provozu 

v Říčkách, většina v Deštném nebo na Bukové hoře u Červené Vody. Také středisko v Dolní Moravě pod 

Králickým Sněžníkem má otevřeno 8,5 z celkových 10,4 kilometru sjezdovek. 

 

V jizerskohorských areálech společnosti Ski bižu na Tanvaldském Špičáku, Severáku a Bedřichově lyžovalo v 

sobotu i dnes kolem 3000 lidí. Slabá byla návštěvnost o víkendu na Ještědu v Liberci, za oba dny tam bylo 1200 

lidí. 

Zájem o víkendové lyžování v jižních Čechách poznamenala obleva a déšť. Ve skiareálu Lipno lyžovalo za 

víkend asi 3000 lidí, a to jen na technickém sněhu. Šumavský areál Zadov navštívilo asi 1300 lidí. Přírodní sníh 

na běžkařských trasách roztál již v pátek. 

https://fm.denik.cz/z-regionu/hory-snih-lyzovani-cykliste-20200202.html
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V příštích dnech by se podle meteorologů mělo ochladit a provozovatelé areálů doufají v návrat zimního počasí. 

 
 

 
Na co  si dáv at poz or př i v ýběru s kipas u  

Na co si dávat pozor při výběru skipasu URL  
novinky.cz | 01.02.2020 | Rubrika: Finance | Strana: 0 | Autor: svj | RU / den: 2 015 182  

Přestože letošní zima zatím příliš sněhové nadílky nepřinesla, většina vleků v Česku je v provozu a na hory 

vyrážejí tisíce lyžařů. Na výběr mají z různých druhů skipasů, ať už jednodenních, vícedenních nebo 

celosezónních. Mnohé z nich můžete použít ve více skiareálech či v celé lyžařské oblasti. Spotřebitelská 

organizace dTest přišla s doporučeními, na co by se měli lyžaři při výběru skipasu zaměřit. 

 

Zakoupili jste si skipas a nastoupili na vlek či lanovku, případně jste vstoupili do prostoru za turnikety? Tímto je 

potvrzeno, že jste s provozovatelem uzavřeli přepravní smlouvu a vztahují se na vás pravidla obsažená v 

přepravních řádech a podmínkách.  

 

Zabezpečení plynulého a bezpečného chodu je pak hlavně na provozovateli, který je odpovědný za případnou 

újmu, k níž by během přepravy mohlo dojít, a to bez ohledu na to, zda za ni může, nebo ne.  

 

POUTÁK: [Ve Špindlerově Mlýně lze lyžování chytře zlevnit]  

Lanovka musí splňovat řadu bezpečnostních předpisů a její obsluha musí být připravena kdykoliv pomoci a 

zasáhnout. I tak by měli být lyžaři opatrní, dbát pokynů obsluhy a řídit se ukazateli a piktogramy. Nevhodné 

chování může znamenat jak vykázání z přepravy, tak snížení náhrady újmy, pokud by se něco stalo.  

 

 

Různé ceny skipasů  

 

Každý lyžařský areál si jak přepravní podmínky, tak ceny jízdného nastavuje podle svého. „Rozdíly jsou 

například ve stanovení věkových kategorií u jednotlivých skipasů, pravidel pro vracení již zakoupených skipasů v 

případě nemoci či úrazu lyžaře a pravidel pro poskytování náhrad jízdného v případě výluky. Jednotlivé areály 

přistupují rozdílně i k vystavení duplikátu skipasu při jeho ztrátě nebo znehodnocení,“ doplnila ředitelka dTestu 

Eduarda Hekšová.  

 

Provozovatelé zpravidla označují skipasy jako nepřenosné, slovy zákona se jedná o jízdenky na jméno. 

Držitelem skipasu je pak osoba, která jako první vstoupí do vymezeného přepravního prostoru, kde může dojít k 

pořízení fotografie.  

 

POUTÁK: [Krkonoše hlásí plno, ubytování seženete nejdřív na březen]  

U sezónního skipasu přepravci po lyžaři kromě fotografie požadují i jeho osobní a kontaktní údaje.  

 

Výjimkou z nepřenositelnosti jsou takzvané střídavé skipasy. Ty bývají sice o něco dražší než obyčejný skipas, 

ale umožňují užívání střídavě dvěma osobami, obvykle rodiči. Na skipasu pak bývají fotografie obou osob.  

 

 

Když lanovky nejezdí  

 

Pokud lanovky nejezdí či dojde k omezení přepravní kapacity skiareálu z provozních důvodů, poskytují někteří 

provozovatelé náhradu jízdného. Někde lze požadovat vrácení jízdného nebo jeho poměrné části v případě, že 

došlo k výluce více než poloviny lanovek či vleků po dobu delší než 90 minut.  

 

V jiném skiareálu se jízdné nahrazuje v případě současného zastavení všech lanových drah trvající déle než tři 

https://www.novinky.cz/finance/528406-na-co-si-davat-pozor-pri-vyberu-skipasu.html
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hodiny. Někde vrátí lyžařům jízdné či jeho část, jinde místo finanční náhrady nabízejí voucher.  

 

„Dalším důležitým údajem je informace o tom, zda skiareál vrací peníze v případě úrazu či onemocnění v době 

platnosti skipasu. Náhrada se obvykle poskytuje u vícedenních či sezónních skipasů,“ upozornila Hekšová,  

 

Jak dále dodala, je u obou variant třeba doložit potvrzení od lékaře. Někdy si také přepravce stanoví i lhůtu, ve 

které je možné o vrácení jízdného požádat.  

 

 

Různé podmínky i pro zvýhodněné skipasy  

 

Skiareály nabízejí zvýhodněné skipasy pro děti, juniory a seniory. Věkové hranice však bývají různé. Například 

seniorský tarif je někde poskytován již od 63 let, jinde až od 70 let. Různě bývá nastavená i horní věková hranice 

pro děti a juniory či věková hranice u malých dětí pro lyžování zdarma. Rozdíly existují i v nabídce rodinných 

skipasů.  

 

 

Náhradní karta za poplatek  

 

Na co máte nárok, pokud skipas ztratíte, poškodíte, případně vám do někdo odcizí? Lyžařské areály zpravidla 

umožňují vydání náhradní karty za manipulační poplatek. Záleží ale na tom, kde byl skipas zakoupen a na jak 

dlouhou dobu. Někde se při ztrátě nebo poškození skipasu náhrada neposkytuje vůbec, jinde pouze za určitých 

podmínek. Při ztrátě sezónního skipasu zaplatí lyžař v některých skiareálech za vystavení duplikátu až dva tisíce 

korun.  

 

Hekšová doporučuje zjistit si detaily přepravních řádů, tarifů a dalších podmínek ještě před zakoupením skipasu. 

Většina skiareálů zveřejňuje výňatky z těchto dokumentů na webových stránkách. Jejich plná znění by pak měla 

být dostupná na místech určených pro styk s cestujícími, například v prostorách pokladen.  

 

 
 

 

 
dTEST: Bez peč ně na sjez dovce  

dTEST: Bezpečně na sjezdovce URL  
zakrasnejsivimperk.cz | 01.02.2020 | Strana: 0 | Autor: Spotřebitelský Rádce | RU / den: 3 500  

I když poslední zimy nebývají příliš štědré na sníh, zájem o lyžování neutuchá. Lyžařské areály se tak nejen u 

nás stále modernizují a rozšiřují, staví se nové lanovky a dochází k propojování sousedních lyžařských areálů. 

Stále více sjezdovek se kříží s jinými sjezdovkami či běžeckými tratěmi a pohyb většího množství lidí může vést 

k vyššímu riziku vzniku nehod. Na co si tedy dát pozor při lyžování na sjezdovce? A jaká značení a pravidla je 

nutné dodržovat? 

 

Pravidla pro pohyb lyžařů v lyžařských areálech jsou stanovena ve zvláštní české technické normě. Ta obsahuje 

pravidla pro značení a zabezpečení v zimních střediscích a přehled výstražných, příkazových, zákazových a 

informačních značek. Vymezuje i zdroje nebezpečí, které se mohou na sjezdovkách vyskytnout.  

Patří mezi ně předně zdroje typického nebezpečí jako například hrany terénu, terénní nerovnosti, stromy, 

rozježděný terén, proměnlivá či omezená výška sněhu, informační tyče s ukazateli, běžná údržba sjezdových 

tratí, bariéry sněhu vzniklé zasněžováním či zábrany ohraničující sjezdové tratě. „ Typická nebezpečí nevyžadují 

ze strany provozovatele lyžařského areálu žádná zvláštní opatření. S těmito riziky se musí totiž lyžař vypořádat 

sám a přizpůsobit jim své lyžařské schopnosti a způsob jízdy,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace 

dTest Eduarda Hekšová.  

http://zakrasnejsivimperk.cz/?p=183626
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Zdroje atypického nebezpečí, které norma rovněž definuje, působí na lyžaře jako nástrahy. Patří mezi ně 

například všechny překážky instalované provozovatelem lyžařského areálu na sjezdových tratích nebo v jejich 

bezprostřední blízkosti, tedy sněžná děla, nadjezdy a podjezdy, sloupy osvětlení pro večerní lyžování a 

podobně. Mezi další zdroje atypického nebezpečí patří křížení sjezdových tratí s jinou sjezdovou či běžeckou 

tratí, propasti a strmé úseky mimo sjezdové tratě, ocelová lana a kotvící prvky navijáků, sněžné rolby či 

organizace akcí na sjezdových tratích.  

Provozovatel lyžařského areálu musí atypická nebezpečí podle jejich druhu buď označit varovnými znaky či 

instalovat bezpečnostní prvky (například bezpečnostní matrace či sítě), nebo je odstranit. Pokud není možné je 

odstranit ani zabezpečit, musí být sjezdová trať uzavřena, například v případě nesjízdnosti trati vlivem silného 

větru či sněhové kalamity.  

Kromě výše uvedených pravidel by měl každý lyžař dodržovat pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS), 

která jsou mezinárodně uznávána. V některých evropských státech je povinnost dodržovat tato pravidla 

stanovena přímo zákonem, jinde jsou obsažena v provozních řádech skiareálů.  

Pravidla FIS sice nejsou součástí českého právního řádu, nicméně Nejvyšší soud ČR při svém rozhodování 

dospěl k závěru, že jsou pro lyžaře pohybující se na sjezdové trati závazná a jejich nedodržení představuje 

porušení obecné prevenční povinnosti.  

„Nejvyšší soud rovněž v jiném rozhodnutí uvedl, že lyžař je povinen přizpůsobit rychlost a způsob jízdy svým 

schopnostem a zkušenostem a celkové situaci na místě, jímž projíždí, tedy zejména terénním, sněhovým a 

povětrnostním podmínkám, výhledovým poměrům, počtu a pohybu ostatních lyžařů či jiných osob. Tedy tak, aby 

měl možnost včas a v dostatečné vzdálenosti reagovat i na nenadálou překážku v jízdě,“ doplňuje Hekšová.  

Při cestách za sjezdařskými zážitky by lyžaři neměli zapomínat ani na helmy či další bezpečnostní prvky lyžařské 

výbavy. Povinnost používat lyžařskou helmu není v okolních státech jednotná. Někde je povinnost používat 

helmu pro děti do 15 let stanovena zákonem, jinde mají skiareály tuto povinnost obsaženou ve svých 

podmínkách. Pokud dítě nemá helmu, může ho provozovatel skiareálu vykázat ze sjezdovky. Chystáte-li se na 

lyže do zahraničí, nezapomínejte ani na cestovní pojištění správně nastavené pro zimní sporty.  
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Na horách  zač ala výrazná oble va, kde je ješ tě dos t s ně hu na lyž ová ní?  

Na horách začala výrazná obleva, kde je ještě dost sněhu na lyžování? URL  
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Po sněžení v posledních dnech začala na horách výrazná obleva, která s mírným přerušením v neděli potrvá 

podle meteorologů nejspíš až do úterý. Nejlépe je na tom se sněhem Šumava, následují hřebeny Krkonoš. I přes 

rychlé tání sněhu hlásí lyžařské areály často téměř plný provoz. 

 

V noci na pátek měly teploty na našem území velmi netradiční chod, nejchladněji bylo totiž na mnoha místech už 

večer a během noci se pak oteplovalo. "Příčinou je čerstvý jihozápadní až západní vítr, který se během noci 

zejména v západní polovině Čech a na severovýchodě území rozfoukal a "vyhnal" v těchto oblastech teploty na 

hodnoty odpovídající minimálním teplotám na konci května," vysvětlil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

Před oblevou připadlo na horách od 10 do 40 centimetrů, nejvíce sněhu měla ve čtvrtek Šumava, kde místy 

leželo kolem jednoho metru sněhu, v závěsu jsou Krkonoše. Jinde na horách bylo ve čtvrtek nejčastěji mezi 15 a 

60 centimetry sněhu.  

V pátek a v sobotu by mělo být na horách kolem 4 až 8 °C, v neděli podle ČHMÚ může v polohách nad 1000 

metrů mírně sněžit. Až v úterý nás čeká výrazné ochlazení, kdy by postupně mohlo sněžit i v polohách kolem 

400 metrů.  

Sněhová pokrývka se v následujících dnech bude rychle měnit, je proto vhodné sledovat, jaké bude na horách 

panovat počasí. Předpověď pro jednotlivé skiareály najdete ZDE  

https://tn.nova.cz/clanek/na-horach-zacala-vyrazna-obleva-zacatek-prazdnin-lyzarum-prilis-nepreje.html
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V případě, že se chystáte na sjezdovku, je také dobré zkontrolovat si přímo internetové stránky areálu. I přes 

nastupující oblevu hlásila v pátek dopoledne lyžařská střediska v Česku většinou téměř plný provoz.  

Například SkiResort Černá hora – Pec má v provozu všechny areály, velká většina sjezdovek je sjízdná, 

otevřené jsou i běžkařské tratě.  

V lyžařském středisku ve Špindlerově Mlýně jsou nevhodné sněhové podmínky jen na sjezdovce 4 Svatý Petr - 

FIS World Cup a 4a Hřiště, ostatní sjezdovky hlásí velmi dobré a dobré podmínky pro lyžování.  

Sportovní areál v Harrachově také hlásí, že je na sjezdovkách zatím dost sněhu, uzavřeny jsou jen Červená 1 a 

Černá.  

Ve Skiareálu Lipno jezdí zatím všechny lanovky kromě Lipenské a pohyblivého pásu v Bambini parku.  

Lyžařský areál Zadov je v provozu, nepříznivé podmínky jsou podle interaktivní mapy areálu na sjezdovkách "Do 

ráje", "Sedačka – Bočna" a "Sedačka – Rukáv", ostatní sjezdovky jsou sjízdné.  

Na Špičáku je v provozu šest sjezdovek ze 13, jezdí pět vleků z osmi.  

Na Pradědu v lyžařském středisku Figura je aktuálně v provozu pět sjezdovek z devíti, zavřené jsou sjezdovky s 

označením A, B2, D a Švýcárna.  

Skiareál Bíla v Beskydech hlásí, že má všechny sjezdovky i lanovky v provozu, horší je to s běžeckými trasami, 

které jsou aktuálně zavřené.  

Skicentrum Kohútka hlásí také příznivé podmínky, v provozu jsou vyjma "Seníku" všechny lanovky a vleky, 

podobně jsou na tom i sjezdovky, v provozu je osm z deseti.  

V lyžařském areálu Monínec jsou v provozu všechny lanovky a vleky, na sjezdovkách je podle 

informačníhoportálu mezi 50 až 70 centimetry sněhu.  
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Chladno zlepšilo podmínky ve skiareálech  
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Praha – Chladno v posledních dnech pomohlo zlepšit podmínky v lyžařských střediscích v Česku. Ani 

očekávaná obleva tak provoz areálů zřejmě podle jejich provozovatelů neohrozí. Ve většině středisek je hlavně 

díky umělému zasněžování dost sněhu na sjezdovkách a místy se už podařilo upravit i trasy pro běžkaře.  

 
   

 


