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Plná znění
Na českých horách je v půlce ledna v provozu 91 pct středisek

Do českýc u
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Praha - Na českých horách je v provozu 91 procent skiareálů ze 103 středisek, která lze sledovat na portálu
holidayinfo.cz. Lyžovat lze především na hlavních sjezdových tratích. Fungují dvě třetiny vleků a sjezdovek. Díky
příznivé předpovědi počasí by se ve druhé polovině ledna měla otevřít další střediska a tratě. Informace dnes
ČTK poskytla Asociace horských středisek (AHS) a agentura CzechTourism.
Nejvíce otevřených sjezdovek bylo k 16. lednu v Krkonoších, a to 90 kilometrů. V Jeseníkách bylo ke stejnému
datu v provozu 55 kilometrů sjezdových tratí a v Beskydech 20 kilometrů. Aktuální situaci mohou lidé sledovat na
portálu holidayinfo.cz, kde je k dispozici 215 kamer z lyžařských středisek. Informace včetně případných
omezení přidávají na web přímo provozovatelé skiareálů.
"I když to z okna městského bytu nevypadá, na našich horách jsou lyžařské podmínky velmi slušné. V závěru
tohoto týdne přijde ochlazení a až minimálně do začátku února mají být teploty i srážky dle dlouhodobých
normálů, což je pozitivní zpráva před blížící se hlavní sezonou na horách," uvedla prezidentka AHS Kateřina
Neumannová. Skiareály většinou fungují od 08:30 do 16:00, mnoho středisek nabízí také večerní lyžování.
V zimě na české hory podle agentury CzechTourism dorazí zhruba 4,5 milionu turistů, přibližně 80 procent z nich
jsou Češi.
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metro.cz | 17.01.2020 | Rubrika: Domov | Strana: 0 | Autor: Pavel Urban | RU / den: 5117

O víkendu se konají v Novém Městě na Moravě závody Světového poháru v běhu na lyžích. Jak se na tuto
událost těšíte?
Kromě biatlonu je to jediný Světový pohár u nás během zimy. Je to taková třešinka na dortu. Když se podobné
závody konají v Novém Městě, jsou pro spoustu lidí na dosah ruky. Hvězdy světového lyžování jsou k vidění na
Vysočině jen jednou za čas a teď zde budou navíc svým složením exkluzivní závody.

Biatlon je v posledních letech oblíbený a lidé vstupenky na závody ve Vysočina Areně skupují dopředu. Světový
pohár v běhu na lyžích bude zadarmo...
Běžecké lyžování má za sebou hubené roky, na rozdíl od biatlonu. Logicky se tedy potřebuje o přízeň fanoušků
poprat. Politika vstupného zdarma je v pořádku, a jestli to pomůže, jedině dobře.

Jak je na tom česká reprezentace běžců a běžkyň na lyžích?
Cítím, že jsme se odrazili ode dna. Aktuální sezona, alespoň její první část, byla nejlepší za poslední léta. Na
druhou stranu je česká špička velmi úzká a v případě nějakých zdravotních problémů těch nejlepších už
nemáme kvalitní náhradu. Ukazují se ale v dobrém světle i mladí závodníci, takže doufám, že práce, kterou Svaz
lyžařů ČR odvádí, se ve výsledcích promítne i do budoucna.

Právě probíhá v Lausanne olympiáda mládeže a v neděli začne v Karlovarském kraji i ta česká. Víte, že by už v
této kategorii byly v běžeckém lyžování nějaké talenty?
Talenty jsou napříč sporty vždy, o to strach mít nemusíme. Šikovné děti bezesporu máme a zmíněné akce jsou
pro ně obrovskou motivací, aby na sobě pracovaly. Je to mezistupeň k dospělému sportu.

Jednou jste řekla, že úspěšný sportovec musí kromě talentu být také ochoten tvrdě pracovat. Je současná mladá
generace podle vás ochotna podstupovat dřinu jako kdysi vy?
Pořád si myslím, že ti, kteří mají být dobří, se s určitými parametry a talentem rodí. A být schopný na sobě tvrdě
pracovat a být skromný, s tím se musí člověk do určité míry také narodit. To je dar, který šampioni mají. V tom
vás společnost nebo doba moc nezmění.

Je v Česku dostatečná podpora dětí ve sportu? Říká se, že jich poslední dobou v klubech spíše ubývá.
Je obrovská konkurence, velké množství disciplín a jsou i nové, městské sporty. Musíme se ale zaměřit na to,
aby děti v klubech měly možnost sportovat, aniž by to ruinovalo rodinné rozpočty. To je velký úkol pro český
sport, aby pak bylo na sportovištích dost lidí a byl konkurenceschopný.
Neobáváte se, že klimatické změny do budoucna způsobí, že nebude dost sněhu pro lyžování?
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Proti Skandinávcům nebo Rusům máme nevýhodu, že míst, kde by byl u nás dlouhodobě sníh, není zase tolik.
Věřím ale, že se zimy spíše střídají, že zase budou roky s větším množstvím sněhu. Lyžování u nás rozhodně na
ústupu není, naopak. To potvrzuje i náš průzkum, který jsme realizovali s Asociací horských středisek. Jsem
přesvědčena, že jsme národem lyžařů a že nám příroda ukáže v budoucnu zase přívětivější tvář.

Jste prezidentka zmíněné asociace. Jak se změnily služby na tuzemských horách od dob vašeho závodění?
Nejen vrcholové, ale ani rekreační lyžování se v současnosti ve světě neobejdou bez technického sněhu.
Zasněžování tedy i u nás k lyžování patří. Česká střediska jsou v tomto směru od doby, kdy já začala lyžovat,
úplně někde jinde. Investují miliony korun do modernizace i šetrných řešení a zlepšují kvalitu horského turismu.
Výhoda českých hor je, že dovolená na nich vás pořád vyjde výrazně levněji než v zahraničí, navíc jsou dobře
dostupné. Ale pořád doháníme ekonomicky silnější sousedy. To platí i ve službách. Přestože máme co
zlepšovat, posun je značný. Často ale některé změny souvisí i s legislativními procesy. S asociací před sebou
máme hodně práce také v tom, aby se pro horský turismus vytvořily lepší podmínky. Například rakouská
střediska mají od daného regionu neporovnatelně více peněz než česká. Je to dané rozpočtovým určením daní.
Peníze, které se v daném regionu vydělají, se prostřednictvím systému v podobě služeb, marketingu,
infrastruktury či skibusů vracejí zpět do té oblasti. U nás se do horských obcí vrací jen zanedbatelná část
přepočtená pouze na počet stálých obyvatel.

Mluvili jsme o financování sportu. Nedávno vznikla Národní sportovní agentura. Neoslovil vás třeba její předseda
Milan Hnilička, abyste šla pracovat k nim?
Známe se s Milanem už z doby, kdy jsme byli oba aktivními sportovci. Jsem s ním dlouhodobě v kontaktu. Vedli
jsme diskusi na téma resortní sportovní centra. Vrcholový sport je u nás podporován prostřednictvím tří
ministerstev – vnitra, obrany a školství – a jejich sportovních center. Doufám, že v debatě budeme pokračovat.
Já ale ráda pracuji na ministerstvu obrany, kde se věnuji armádnímu sportu. To však nevylučuje, že můžeme
spolupracovat s dalšími ministerstvy a institucemi.

Vám se po skončení aktivní kariéry podařilo dobře vypořádat s přechodem do jiných zaměstnání. Dokonce radíte
v tomto směru dalším sportovcům. Jak náročné je se začlenit?
Hodně. Sportovec dává během kariéry svému sportu sto procent energie. Není moc prostor dělat něco jiného.
Vezměte si, že třeba do pětatřicátého roku věku se věnujete jen sportu a najednou to ze dne na den skončí.
Možnost přípravy na další dlouhou část života pro vás prakticky neexistuje. Ti sportovci mají velkou nevýhodu v
absenci zkušeností a praxe. To je velký problém, takže se jim alespoň částečně snažím pomoct v programu
Duální kariéra, který máme v Českém olympijském výboru. Podporujeme finančně vzdělávací či jiné aktivity, aby
se sportovcům snáze vstoupilo do další části života.

Pod Českým olympijským výborem pomáháte vybírat i oblečení pro sportovce na olympiádu...
To je spíš radost. Už druhý olympijský cyklus jsem součástí malého týmu, který se podílí na vývoji olympijské
kolekce pro sportovce. Aby měli na olympiádu oblečení hlavně funkční a pohodlné. Tým tvoříme s Ondrou
Synkem, Martinem Doktorem a Tomášem Krausem. Pro Tokio, kde bude během olympijských her extrémní
vedro, jsme řešili třeba tričko, které zkoušel Ondra Synek a chodil v něm i do sauny. Snažil se tak napodobit
podmínky, jež sportovce v Tokiu čekají.
Foto:
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Olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová se těší na víkend už jen jako
divačka do Nového Města na Moravě, kde se pojedou závody Světového poháru. V rozhovoru pro deník Metro
však rozebírala třeba také možnosti financování českého sportu.
O víkendu se konají v Novém Městě na Moravě závody Světového poháru v běhu na lyžích. Jak se na tuto
událost těšíte?
Kromě biatlonu je to jediný Světový pohár u nás během zimy. Je to taková třešinka na dortu. Když se podobné
závody konají v Novém Městě, jsou pro spoustu lidí na dosah ruky. Hvězdy světového lyžování jsou k vidění na
Vysočině jen jednou za čas a teď zde budou navíc svým složením exkluzivní závody.
Biatlon je v posledních letech oblíbený a lidé vstupenky na závody ve Vysočina Areně skupují dopředu. Světový
pohár v běhu na lyžích bude zadarmo...
Běžecké lyžování má za sebou hubené roky, na rozdíl od biatlonu. Logicky se tedy potřebuje o přízeň fanoušků
poprat. Politika vstupného zdarma je v pořádku, a jestli to pomůže, jedině dobře.
Jak je na tom česká reprezentace běžců a běžkyň na lyžích?
Cítím, že jsme se odrazili ode dna. Aktuální sezona, alespoň její první část, byla nejlepší za poslední léta. Na
druhou stranu je česká špička velmi úzká a v případě nějakých zdravotních problémů těch nejlepších už
nemáme kvalitní náhradu. Ukazují se ale v dobrém světle i mladí závodníci, takže doufám, že práce, kterou Svaz
lyžařů ČR odvádí, se ve výsledcích promítne i do budoucna.
Právě probíhá v Lausanne olympiáda mládeže a v neděli začne v Karlovarském kraji i ta česká. Víte, že by už v
této kategorii byly v běžeckém lyžování nějaké talenty?
Talenty jsou napříč sporty vždy, o to strach mít nemusíme. Šikovné děti bezesporu máme a zmíněné akce jsou
pro ně obrovskou motivací, aby na sobě pracovaly. Je to mezistupeň k dospělému sportu.
Jednou jste řekla, že úspěšný sportovec musí kromě talentu být také ochoten tvrdě pracovat. Je současná mladá
generace podle vás ochotna podstupovat dřinu jako kdysi vy?
Pořád si myslím, že ti, kteří mají být dobří, se s určitými parametry a talentem rodí. A být schopný na sobě tvrdě
pracovat a být skromný, s tím se musí člověk do určité míry také narodit. To je dar, který šampioni mají. V tom
vás společnost nebo doba moc nezmění.
Je v Česku dostatečná podpora dětí ve sportu? Říká se, že jich poslední dobou v klubech spíše ubývá.
Je obrovská konkurence, velké množství disciplín a jsou i nové, městské sporty. Musíme se ale zaměřit na to,
aby děti v klubech měly možnost sportovat, aniž by to ruinovalo rodinné rozpočty. To je velký úkol pro český
sport, aby pak bylo na sportovištích dost lidí a byl konkurenceschopný.
Neobáváte se, že klimatické změny do budoucna způsobí, že nebude dost sněhu pro lyžování?
Proti Skandinávcům nebo Rusům máme nevýhodu, že míst, kde by byl u nás dlouhodobě sníh, není zase tolik.
Věřím ale, že se zimy spíše střídají, že zase budou roky s větším množstvím sněhu. Lyžování u nás rozhodně na
ústupu není, naopak. To potvrzuje i náš průzkum, který jsme realizovali s Asociací horských středisek. Jsem
přesvědčena, že jsme národem lyžařů a že nám příroda ukáže v budoucnu zase přívětivější tvář.
Jste prezidentka zmíněné asociace. Jak se změnily služby na tuzemských horách od dob vašeho závodění?
Nejen vrcholové, ale ani rekreační lyžování se v současnosti ve světě neobejdou bez technického sněhu.
Zasněžování tedy i u nás k lyžování patří. Česká střediska jsou v tomto směru od doby, kdy já začala lyžovat,
úplně někde jinde. Investují miliony korun do modernizace i šetrných řešení a zlepšují kvalitu horského turismu.
Výhoda českých hor je, že dovolená na nich vás pořád vyjde výrazně levněji než v zahraničí, navíc jsou dobře
dostupné. Ale pořád doháníme ekonomicky silnější sousedy. To platí i ve službách. Přestože máme co
zlepšovat, posun je značný. Často ale některé změny souvisí i s legislativními procesy. S asociací před sebou
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máme hodně práce také v tom, aby se pro horský turismus vytvořily lepší podmínky. Například rakouská
střediska mají od daného regionu neporovnatelně více peněz než česká. Je to dané rozpočtovým určením daní.
Peníze, které se v daném regionu vydělají, se prostřednictvím systému v podobě služeb, marketingu,
infrastruktury či skibusů vracejí zpět do té oblasti. U nás se do horských obcí vrací jen zanedbatelná část
přepočtená pouze na počet stálých obyvatel.
Mluvili jsme o financování sportu. Nedávno vznikla Národní sportovní agentura. Neoslovil vás třeba její předseda
Milan Hnilička, abyste šla pracovat k nim?
Známe se s Milanem už z doby, kdy jsme byli oba aktivními sportovci. Jsem s ním dlouhodobě v kontaktu. Vedli
jsme diskusi na téma resortní sportovní centra. Vrcholový sport je u nás podporován prostřednictvím tří
ministerstev – vnitra, obrany a školství – a jejich sportovních center. Doufám, že v debatě budeme pokračovat.
Já ale ráda pracuji na ministerstvu obrany, kde se věnuji armádnímu sportu. To však nevylučuje, že můžeme
spolupracovat s dalšími ministerstvy a institucemi.
Vám se po skončení aktivní kariéry podařilo dobře vypořádat s přechodem do jiných zaměstnání. Dokonce radíte
v tomto směru dalším sportovcům. Jak náročné je se začlenit?
Hodně. Sportovec dává během kariéry svému sportu sto procent energie. Není moc prostor dělat něco jiného.
Vezměte si, že třeba do pětatřicátého roku věku se věnujete jen sportu a najednou to ze dne na den skončí.
Možnost přípravy na další dlouhou část života pro vás prakticky neexistuje. Ti sportovci mají velkou nevýhodu v
absenci zkušeností a praxe. To je velký problém, takže se jim alespoň částečně snažím pomoct v programu
Duální kariéra, který máme v Českém olympijském výboru. Podporujeme finančně vzdělávací či jiné aktivity, aby
se sportovcům snáze vstoupilo do další části života.
Pod Českým olympijským výborem pomáháte vybírat i oblečení pro sportovce na olympiádu...
To je spíš radost. Už druhý olympijský cyklus jsem součástí malého týmu, který se podílí na vývoji olympijské
kolekce pro sportovce. Aby měli na olympiádu oblečení hlavně funkční a pohodlné. Tým tvoříme s Ondrou
Synkem, Martinem Doktorem a Tomášem Krausem. Pro Tokio, kde bude během olympijských her extrémní
vedro, jsme řešili třeba tričko, které zkoušel Ondra Synek a chodil v něm i do sauny. Snažil se tak napodobit
podmínky, jež sportovce v Tokiu čekají.
Autor: Pavel Urban, deník METRO
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„Do českých středisek se musí vracet víc peněz“
Metro | 17.01.2020 | Rubrika: Sport | Strana: 19 | Autor: PAVEL URBAN | Vytištěno: 292 609 | Prodáno: 260 | Čtenost: 476661 |
Země: Česko

Olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová se těší na víkend už jen jako
divačka do Nového Města na Moravě, kde se pojedou závody Světového poháru. V rozhovoru pro deník Metro
však rozebírala třeba také možnosti financování českého sportu.
*
O víkendu se konají v Novém Městě na Moravě závody Světového poháru v běhu na lyžích. Jak se na tuto
událost těšíte?
Kromě biatlonu je to jediný Světový pohár u nás během zimy. Je to taková třešinka na dortu. Když se podobné
závody konají v Novém Městě, jsou pro spoustu lidí na dosah ruky. Hvězdy světového lyžování jsou k vidění na
Vysočině jen jednou začas a teď zde budou navíc svým složením exkluzivní závody.
* Biatlon je v posledních letech oblíbený a lidé vstupenky na závody ve Vysočina Areně skupují dopředu.
Světový pohár v běhu na lyžích bude zadarmo...
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Běžecké lyžování má za sebou hubené roky, na rozdíl od biatlonu. Logicky se tedy potřebuje o přízeň fanoušků
poprat. Politika vstupného zdarma je v pořádku, a jestli to pomůže, jedině dobře.
* Jak je na tom česká reprezentace běžců a běžkyň na lyžích?
Cítím, že jsme se odrazili ode dna. Aktuální sezona, alespoň její první část, byla nejlepší za poslední léta. Na
druhou stranu je česká špička velmi úzká a v případě nějakých zdravotních problémů těch nejlepších už
nemáme kvalitní náhradu. Ukazují se ale v dobrém světle i mladí závodníci, takže doufám, že práce, kterou Svaz
lyžařů ČR odvádí, se ve výsledcích promítne i do budoucna.
* Právě probíhá v Lausanne olympiáda mládeže a v neděli začne v Karlovarském kraji i ta česká. Víte, že by už v
této kategorii byly v běžeckém lyžování nějaké talenty?
Talenty jsou napříč sporty vždy, o to strach mít nemusíme. Šikovné děti bezesporu máme a zmíněné akce jsou
pro ně obrovskou motivací, aby na sobě pracovaly. Je to mezistupeň k dospělému sportu.
* Jednou jste řekla, že úspěšný sportovec musí kromě talentu být také ochoten tvrdě pracovat. Je současná
mladá generace podle vás ochotna podstupovat dřinu jako kdysi vy?
Pořád si myslím, že ti, kteří mají být dobří, se s určitými parametry a talentem rodí. A být schopný na sobě tvrdě
pracovat a být skromný, s tím se musí člověk do určité míry také narodit. To je dar, který šampioni mají. V tom
vás společnost nebo doba moc nezmění.
* Je v Česku dostatečná podpora dětí ve sportu? Říká se, že jich poslední dobou v klubech spíše ubývá.
Je obrovská konkurence, velké množství disciplín a jsou i nové, městské sporty. Musíme se ale zaměřit na to,
aby děti v klubech měly možnost sportovat, aniž by to ruinovalo rodinné rozpočty. To je velký úkol pro český
sport, aby pak bylo na sportovištích dost lidí a byl konkurenceschopný.
* Neobáváte se, že klimatické změny do budoucna způsobí, že nebude dost sněhu pro lyžování?
Proti Skandinávcům nebo Rusům máme nevýhodu, že míst, kde by byl u nás dlouhodobě sníh, není zase tolik.
Věřím ale, že se zimy spíše střídají, že zase budou roky s větším množstvím sněhu. Lyžování u nás rozhodně na
ústupu není, naopak. To potvrzuje i náš průzkum, který jsme realizovali s Asociací horských středisek. Jsem
přesvědčena, že jsme národem lyžařů a že nám příroda ukáže v budoucnu zase přívětivější tvář.
* Jste prezidentka zmíněné asociace. Jak se změnily služby na tuzemských horách od dob vašeho závodění?
Nejen vrcholové, ale ani rekreační lyžování se v současnosti ve světě neobejdou bez technického sněhu.
Zasněžování tedy i u nás k lyžování patří. Česká střediska jsou v tomto směru od doby, kdy já začala lyžovat,
úplně někde jinde. Investují miliony korun do modernizace i šetrných řešení a zlepšují kvalitu horského turismu.
Výhoda českých hor je, že dovolená na nich vás pořád vyjde výrazně levněji než v zahraničí, navíc jsou dobře
dostupné. Ale pořád doháníme ekonomicky silnější sousedy. To platí i ve službách. Přestože máme co
zlepšovat, posun je značný. Často ale některé změny souvisí i s legislativními procesy. S asociací před sebou
máme hodně práce také v tom, aby se pro horský turismus vytvořily lepší podmínky. Například rakouská
střediska mají od daného regionu neporovnatelně více peněz než česká. Je to dané rozpočtovým určením daní.
Peníze, které se v daném regionu vydělají, se prostřednictvím systému v podobě služeb, marketingu,
infrastruktury či skibusů vracejí zpět do té oblasti. U nás se do horských obcí vrací jen zanedbatelná část
přepočtená pouze na počet stálých obyvatel.
* Mluvili jsme o financování sportu. Nedávno vznikla Národní sportovní agentura. Neoslovil vás třeba její
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předseda Milan Hnilička, abyste šla pracovat k nim?
Známe se s Milanem už z doby, kdy jsme byli oba aktivními sportovci. Jsem s ním dlouhodobě v kontaktu. Vedli
jsme diskusi na téma resortní sportovní centra. Vrcholový sport je u nás podporován prostřednictvím tří
ministerstev – vnitra, obrany a školství – a jejich sportovních center. Doufám, že v debatě budeme pokračovat.
Já ale ráda pracuji na ministerstvu obrany, kde se věnuji armádnímu sportu. To však nevylučuje, že můžeme
spolupracovat s dalšími ministerstvy a institucemi.
* Vám se po skončení aktivní kariéry podařilo dobře vypořádat s přechodem do jiných zaměstnání. Dokonce
radíte v tomto směru dalším sportovcům. Jak náročné je se začlenit?
Hodně. Sportovec dává během kariéry svému sportu sto procent energie. Není moc prostor dělat něco jiného.
Vezměte si, že třeba do pětatřicátého roku věku se věnujete jen sportu a najednou to ze dne na den skončí.
Možnost přípravy na další dlouhou část života pro vás prakticky neexistuje. Ti sportovci mají velkou nevýhodu v
absenci zkušeností a praxe. To je velký problém, takže se jim alespoň částečně snažím pomoct v programu
Duální kariéra, který máme v Českém olympijském výboru. Podporujeme finančně vzdělávací či jiné aktivity, aby
se sportovcům snáze vstoupilo do další části života.
* Pod Českým olympijským výborem pomáháte vybírat i oblečení pro sportovce na olympiádu...
To je spíš radost. Už druhý olympijský cyklus jsem součástí malého týmu, který se podílí na vývoji olympijské
kolekce pro sportovce. Aby měli na olympiádu oblečení hlavně funkční a pohodlné. Tým tvoříme s Ondrou
Synkem, Martinem Doktorem a Tomášem Krausem. Pro Tokio, kde bude během olympijských her extrémní
vedro, jsme řešili třeba tričko, které zkoušel Ondra Synek a chodil v něm i do sauny. Snažil se tak napodobit
podmínky, jež sportovce v Tokiu čekají.
Lyžařsk é po dmí nky jso u sluš né. St ředisk a lákají i na příz nivou př edp ově ď

Lyžařské podmínky jsou slušné. Střediska lákají i na příznivou předpověď URL
zpravy.iDNES.cz | 17.01.2020 | Rubrika: Domácí | Strana: 0 | Autor: iDNES.cz, ČTK | RU / den: 660316

Nejvíce otevřených sjezdovek bylo k 16. lednu v Krkonoších, a to 90 kilometrů. V Jeseníkách bylo ke stejnému
datu v provozu 55 kilometrů sjezdových tratí a v Beskydech 20 kilometrů.
Aktuální situaci mohou lidé sledovat na portálu holidayinfo.cz, kde je k dispozici 215 kamer z lyžařských
středisek. Informace včetně případných omezení přidávají na web přímo provozovatelé skiareálů.

Lyžaři se v Krušných horách svezou na technickém sněhu, běžkaři vůbec
„I když to z okna městského bytu nevypadá, na našich horách jsou lyžařské podmínky velmi slušné. V závěru
tohoto týdne přijde ochlazení a až minimálně do začátku února mají být teploty i srážky dle dlouhodobých
normálů, což je pozitivní zpráva před blížící se hlavní sezonou na horách,“ uvedla prezidentkaAsociace horských
středisek (AHS) Kateřina Neumannová. Skiareály většinou fungují od 8:30 do 16:00, mnoho středisek nabízí
také večerní lyžování.
V zimě na české hory podle agentury CzechTourism dorazí zhruba 4,5 milionu turistů, přibližně 80 procent z nich
jsou Češi.
Foto:
Ilustrační snímek
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Patrik Uhlíř, MAFRA

Většina skia reál ů je v pr ovozu . Sněh ové vy hlídky slibují otev ření dalšíc h

Většina skiareálů je v provozu. Sněhové vyhlídky slibují otevření dalších URL
babinet.cz | 17.01.2020 | Strana: 0 | RU / den: 14370

Na českých horách je podle Asociace horských středisek aktuálně v provozu 91% skiareálů. Ve střediscích
fungují především hlavní sjezdové tratě a postupně se otevírají další. V provozu jsou dvě třetiny vleků a lanovek.
„Předpokládáme, že období od druhé poloviny ledna bude pro lyžaře příznivější. Už od víkendu přijde studená
fronta, která přinese sněhové srážky na horách. V návaznosti na to očekáváme spuštění dalších tratí,“ říká Libor
Knot z AHS.
Z celkového počtu 103 lyžařských středisek, které lze sledovat na portálu holidayinfo.cz, je k polovině ledna v
provozu 91 % z nich. Některá zatím nemají v provozu všechny sjezdovky, ale jsou i areály, které nabízí 80 až
100 % svých sjezdových tratí. Díky sněhu, který napadl přes svátky a kterému horská střediska významně
pomohla technickým zasněžováním, se kvalitně lyžuje především na hlavních sjezdovkách. S postupným
ochlazením na horách se budou otevírat i další tratě. Nejlepší přehled o aktuální nabídce lyžařských areálů
naleznou lyžaři na serveru holidayinfo.cz. Údaje zde zadávají přímo provozovatelé skiareálů a díky webkamerám
se jedná o téměř online informace.
„I když to z okna městského bytu nevypadá, na našich horách jsou lyžařské podmínky velmi slušné. V závěru
tohoto týdne přijde ochlazení a až minimálně do začátku února mají být teploty i srážky dle dlouhodobých
normálů, což je pozitivní zpráva před blížící se hlavní sezónou na horách,“ říká Kateřina Neumannová,
prezidentka AHS ČR.
V zimním období navštíví české hory okolo 4,5 mil. turistů, přičemž asi 80 % z nich jsou domácí návštěvníci.
„Horská střediska se významně podílí na celoročním rozvoji infrastruktury horských obcí a vytváří přibližně
čtyřicet tisíc pracovních míst,“ uvádí Jan Herget, ředitel státní agentury CzechTourism, a doplňuje: „Jedna
koruna utracená na sjezdovce generuje podle studie KPMG ČR dalších sedm korun vydaných v horském
středisku.“
Žebříček středisek s největším počtem kilometrů otevřených sjezdovek k 16. 1. 2020:
Vedle lyžování na standardních sjezdovkách střediska lákají turisty k využití dalších aktivit. Jsou to nejrůznější
„fun tratě“, které nejen dětem, ale i dospělým nabízí zábavné vlny, skoky, klopené zatáčky a tunely. Odpoledne a
mnohde i večer lze navštívit speciální tratě pro snowtubing, nebo sáňkařské dráhy. Na některých místech jsou k
dispozici bobové dráhy, které mají i zimní provoz. Samozřejmostí jsou běžecké stopy, ze kterých jsou často
krásné výhledy na hřebeny, zejména pokud narazíte na některou z horských rozhleden. Podobným zážitkem
jsou i stezky v korunách stromů na Lipně a Janských Lázních, nebo Stezka do oblak na Dolní Moravě. Tyto
nejrůznější aktivity lze spojit s relaxem v aquaparcích a wellness provozech.
Pohoří
Otevřeno km sjezdovek
Krkonoše
90
Jeseníky
55
Beskydy
20
Krušné hory
25
Šumava
25
Orlické hory

9/17

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |

12
Jizerské hory

1. AMI C omm unica tions
Skiareály řeší přís un s něhu

Skiareály řeší přísun sněhu
ČT 1 | 14.01.2020 | Strana: 11 | Sledovanost pořadu: 18126 | Země: Česko

Pavla KOSÍKOVÁ, moderátorka
Provozovatelé lyžařských areálů musejí kvůli nedostatku přírodního sněhu uměle zasněžovat víc než v minulých
letech, a to jim zvyšuje náklady, areály proto řeší co dál.
Erik KNAJFL, redaktor
Některé menší a níže položené lyžařské areály v českých horách zůstávají i v lednu mimo provoz, není přírodní
sníh, počasí je jako na houpačce.
Alena ZÁRYBNICKÁ, meteoroložka ČT
Teploty v tisíci metrech V Krkonoších by se měly zítra už pohybovat nad nulou nejčastěji kolem pěti stupňů
Celsia, no a podobně to bude vypadat až do pátku, ochlazení přijde o víkendu.
Erik KNAJFL, redaktor
Lyžařské areály proto musí do umělého zasněžování investovat desítky milionů korun.
Petr HYNEK, ředitel Ski resortu Černá hora - Pec
Bez technického sněhu by letošní zimní sezóna vůbec nebyla, přírodního sněhu je minimum.
Erik KNAJFL, redaktor
Stále častěji tak provozovatelé skiareálů volají po vybudování nových akumulačních nádrží. Zásadním
problémem je ale to, kde takové nádrže v Krkonoších vybudovat.
Radek DRAHNÝ, mluvčí KRNAP
Voda v takovéto retenční nádrži vlastně pro přírodu je ztracená a voda právě má zůstávat v přírodě, ne být
dodržována v nějakých retenčních nádrží.
Michal PRAVEC, nezávislý ekologický poradce
Odběr vody z vodních toků se odehrává při zvýšených průtocích a za přísných podmínek povolení, které
stanovuje vodoprávní úřad.
Erik KNAJFL, redaktor
Asociace horských středisek tvrdí, že bez akumulačních nádrží se budou areály dostávat do stále větších potíží.
Libor KNOT, ředitel, Asociace horských středisek ČR
Pokud sečteme tu vodu, kterou používají také třeba jedny železárny v České republice, mají osminásobnou
spotřebu než všechny areály v České republice.
Erik KNAJFL, redaktor
Proti umělému zasněžování se stavěli i ekologové, obávali se chemických přísad, ty ale provozovatelé sjezdovek
podle asociace horských středisek nepoužívají. Erik Knajfl, Česká televize, Krkonoše.
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Lyžař s ko u sez ó nu v Čes ku kom plik uje te plo a n ed os tat ek př ír od níh o s ně hu

Lyžařskou sezónu v Česku komplikuje teplo a nedostatek přírodního sněhu
ČRo Sever

| | Strana: | Poslechovost pořadu: | Země:
12 .01. 202 0
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3398

Česko

Jiří ZEMAN, moderátor
Lyžařskou sezónu v Česku komplikuje teplo a nedostatek přírodního sněhu. Některé skiareály proto ještě ani
nespustily vleky, třeba ski areál Vrbno nebo Plešivec. Díky umělému zasněžování se aktuálně lyžuje ve více než
stovce středisek.
Zuzana ŠVEJDOVÁ, redaktorka
Třeba v Rokytnici nad Jizerou jezdí jen 3 lanovky ze 24. Ski areál Lipno zase kvůli nedostatku sněhu nemohl
spustit nový vlek, říká marketingový ředitel střediska, Jiří Falout.
Jiří FALOUT, marketingový ředitel střediska, Ski areál Lipno
Letošní sezóna bude co se týká návštěvnosti horší než ta loňská, my máme pokles především u těch
jednodenních návštěvníků kolem 10 %.
Zuzana ŠVEJDOVÁ, redaktorka
Některé ski resorty, a to hlavně ty v nižší nadmořské výšce, tak zřejmě budou letos ve ztrátě, doplňuje ředitel
Asociace horských středisek, Libor Knot.
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek
Někdo toho má dohnat tolik, že to v podstatě samozřejmě už za ten únor březen nestihnou.
Zuzana ŠVEJDOVÁ, redaktorka
Zima by do Česka měla přijít až na přelomu ledna a února. Do té doby ale meteorologové přívaly nového sněhu
neočekávají. Zuzana Švejdová, Český rozhlas
Lyžař s ko u sez ó nu v Čes ku kom plik uje te plo a n ed os tat ek př ír od níh o s ně hu

Lyžařskou sezónu v Česku komplikuje teplo a nedostatek přírodního sněhu
ČRo Radiož urn ál
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Česko

Martin KŘÍŽEK, moderátor
Lyžařskou sezónu v Česku komplikuje teplo a nedostatek přírodního sněhu. Některé skiareály proto ještě ani
nespustily vleky, třeba Ski Aréna Vrbno nebo Plešivec. Díky umělému zasněžování se ale aktuálně lyžuje ve
více než stovce středisek.
Zuzana ŠVEJDOVÁ, redaktorka
Třeba v Rokytnici nad Jizerou jezdí jen 3 lanovky ze 24. Skiareál Lipno zase kvůli nedostatku sněhu nemohl
spustit nový vlek, říká marketingový ředitel střediska Jiří Falout.
Jiří FALOUT, mluvčí Skiareálu Lipno
Letošní sezóna bude co se týká návštěvnosti horší než ta loňská, my máme pokles především u těch
jednodenních návštěvníků kolem 10 procent.
Zuzana ŠVEJDOVÁ, redaktorka
Některé skiresorty, a to hlavně ty nižší v nadmořské výšce, tak zřejmě budou letos ve ztrátě, doplňuje ředitel
asociace horských středisek Libor Knot.
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek
Někdo toho má dohnat tolik, že to v podstatě samozřejmě už za ten únor, březen nestihnou.
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Zuzana ŠVEJDOVÁ, redaktorka
Zima by do Česka měla přijít až na přelomu ledna a února, do té doby ale meteorologové přívaly nového sněhu
neočekávají. Zuzana Švejdová, Radiožurnál.
Česko n a lyžích

Česko na lyžích URL
ceskovdatech.cz | 17.01.2020 | Strana: 0 | RU / den: 7500

České nadšení pro zimní sporty se promítá nejen do sportovních aktivit, ale i do exportu lyžařského vybavení
Česká republika je čtvrtým největším vývozcem lyží a i z hlediska exportu dalšího lyžařského vybavení jsme na
evropské, či dokonce světové špičce. Zajímá vás, kolik stojí české skipasy, kde najdete ty nejdelší a nejprudší
sjezdovky Česka nebo jak funguje umělé zasněžování? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v prvním
článku Česka v datech roku 2020.
Přestože u nás nejsou k lyžování tak ideální podmínky jako v alpských státech, má u nás lyžování silnou tradici.
První lyžařský klub byl u nás založen v roce 1887, v roce 1893 se v Jilemnici uskutečnily první závody a o deset
let později vznikl Svaz lyžařů v Království českém, první organizace takového typu na světě. Naše první
sedačková lanovka vedla už v roce 1940 na Pustevny a v jejím případě šlo o evropské prvenství. První
sjezdovka vznikla v Peci pod Sněžkou v roce 1957 na svahu Zahrádky a její vlek byl vybaven motorem a
převodovkou z tanku. První lyže se do Česka dostaly v roce 1887, a protože nikdo nevěděl, k čemu podivná
prkna slouží, prošla přes celnici jako vesla.
České lyže na cizích svazích
Češi jsou jak známo velkými fanoušky zimních sportů a naše nadšení se odráží i v tom, ve výrobě a exportu
zimního sportovního vybavení. Ať už jde o vývoz samotných lyží nebo vybavení, které je k tomuto sportu
potřebné, drží se Česká republika mezi těmi nejúspěšnějšími zeměmi, a to i v celosvětovém srovnání.
Ve vývozu lyží se Česká republika umísťuje na čtvrtém místě v Evropě. Český export zimních lyží se rovná
téměř 49,5 milionům eur ročně, a o milion tak překonáváme pátou Itálii. Před námi se drží Německo, a nad
druhou Francií se na špičce žebříčku s téměř trojnásobným náskokem usadilo Rakousko s 297,1 miliony eur
ročně.
Přestože v Česku nejsou tak vysoké hory jako u našich alpských sousedů, je náš obchod s lyžařským
vybavením velmi silný, a to i z celosvětového hlediska. Historie výroby lyží v Čechách sahá až do konce 19.
století a od té doby se technologické postupy zásadním způsobem proměnily. V současnosti se české podniky
zaměřují kromě produkce lyží pod vlastní značkou i na lyže a lyžařské vybavení pro zahraniční partnery.
Filip Mikel, manažer oddělení auditu Deloitte
Podobně se nám daří i v exportu vybavení pro lyžování a zimní sporty. Ve vývozu přileb, rukavic, hůlek a dalšího
vybavení jsme sice předběhli Německo, ale před nás se dostala Velká Británie a Itálie, a tak jsme se propadli na
páté místo. Náskok Rakouska nad ostatními zeměmi není v případě lyžařského vybavení tak drastický jako z
hlediska exportu samotných lyží a druhou Francii tak překonává o něco málo přes 300 tisíc eur.
Při přihlédnutí k exportu lyžařského vázání jsme také na pátém místě, a to dokonce z celosvětového hlediska. V
roce 2017 náš export dosáhl částky 4,36 milionu dolarů a lépe je na tom podle internetových stránek
Observatory of Economic Complexivity vyváží jen Itálie, Slovinsko, Švýcarsko a Spojené státy. Podle údajů
Českého statistického úřadu vyvážíme více než dvakrát tolik vybavení pro zimní sporty, než kolik se ho do
Česka dováží, a právě vázání je tou nejčastější položkou.
Česko jako lyžařská velmoc
Zimní sjezdovky si u nás užívá téměř dva a čtvrt milionů lidí, což je 21 % české populace. Podle posledních dat
Mezinárodní zprávy o zimní a horské turistice se naše sjezdovky navíc těší i z 5 800 000 zahraničních návštěv.
Celosvětově nejvyhledávanější oblastí pro lyžování jsou Alpy, kam míří až 44 % lyžařů, kteří se vydávají za
hranice své země. 21 % lyžařů si vybírá americké sjezdovky, 15 % využívá lyžařské areály v Asii a Tichomoří, 10
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% míří do nealpských areálů v západní Evropě, o 9 % se dělí východní Evropa a střední Asie a zbylé procento
připadá mezi zbylé oblasti.
Nejvíce aktivních lyžařů žije v Americe a západní Evropě (24 %), třetí nejvyšší počet pochází z Asie a Tichomoří
(22 %), až na čtvrtém místě jsou alpské státy (15 %), které následuje východní Evropa a střední Asie (13 %).
Lyžaři z ostatních států představují pouze 2 % lyžařské populace.
V Česku také existuje 525 lyžařských oddílů, které mají dohromady 22 814 členů. Z hlediska počtu členů svazů
je lyžování na 14. pozici, ale co do počtu oddílů se lyžování vyšplhalo už na sedmou příčku, jak vyplývá ze
statistik České unie sportu.
Lyže nebo prkno?
Zatímco se na sjezdovky vydává 21 % obyvatelstva, zimními sporty obecně se podle průzkumu Nielsen
Admosphere pro společnost Profi Credit baví až 55 % Čechů. Lyžování je však v oblíbenosti až na třetím místě.
Tou nejoblíbenější zimní kratochvílí je sáňkování a bobování, kterým se alespoň občas věnuje 47 % dotázaných.
Na druhém místě je bruslení s 41 % a sjezdové lyžování trojici uzavírá s 36% oblíbeností.
Z průzkumu vyplývá i jasné rozhodnutí odvěkých sporů “sjezdovky vs. běžky” a “sjezdovky vs. snowboard”. V
obou případech sjezdové lyžování s velkým náskokem vede, jelikož se běžky těší 11% oblíbenosti a u
snowboardu je výsledek ještě o dvě procenta nižší. Tabulku uzavírá lední hokej, který praktikuje jen 7 %
dotázaných.
Jedním z hlavních důvodů pro toto pořadí je zřejmě i cena náčiní a provozu zimních sportů. Vybavení pro
sáňkování a bruslení je výrazně levnější než lyže a většinou není spojeno s dalšími náklady jako jsou
permanentky a drahý servis. Podle statistik ERV Evropské pojišťovny si však Češi ze servisování zimního
vybavení nedělají těžkou hlavu. Lyže a snowboard si nechává odborně seřídit pouze 52% lidí, přestože špatný
stav sjezdového náčiní a jeho zanedbaná kontrola způsobují každou šestou nehodu na svazích.

Česko p atří k evr opsk é špičc e ve vý vozu ly žařsk ého vybav ení, zimní spo rty b aví p olovin u ob yvatel

Česko patří k evropské špičce ve vývozu lyžařského vybavení, zimní sporty baví
polovinu obyvatel URL
w4t.cz | 17.01.2020 | Strana: 0 | Autor: Roman Macháček | RU / den: 3370

Česká republika zaujímá s exportem v hodnotě téměř 50 milionů eur čtvrtou příčku v exportu lyží v Evropě.
Foto: public
Před námi se drží Německo, Francie a Rakousko. Ve vývozu přileb, rukavic či hůlek (13,2 mil. eur) zase Česko
drží páté místo. Stejné umístění, avšak z celosvětového hlediska, nám patří v exportu lyžařského vázání (4,36
milionu dolarů). Lyžování či snowboardingu se věnuje zhruba dva a čtvrt milionu Čechů, tedy 21 % české
populace. Zimními sporty obecně se však baví 55 % obyvatel. Nejvyšší ceny lyžařských permanentek nabízí v
tzv. TOP sezoně Špindlerův Mlýn.
České republice patří podle mezinárodní klasifikace dat o exportu a importu zboží čtvrté místo v evropském
vývozu lyží, a to s podílem 49,5 milionu eur ročně. „O milion eur překonáváme pátou Itálii, před námi se však drží
Německo. Nad druhou Francií se na špičce žebříčku s téměř trojnásobným náskokem umístilo Rakousko, a to s
vývozem lyží v hodnotě 297,1 milionu eur za rok,“ uvádí Irena Honsnejmanová z analytického projektu Česko v
datech.
Celosvětový úspěch lyžařského vázání
Česku se daří i ve vývozu dalšího vybavení pro zimní sporty. V exportu přileb, rukavic nebo hůlek v hodnotě 13,2
milionu eur mu patří páté místo po Velké Británii, Itálii, Francii a opět prvním Rakousku. Pátou příčku zaujímá i
český vývoz lyžařského vázání, avšak dokonce v globálním srovnání (se 4,36 miliony dolarů ročně). „Přestože v
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Česku nejsou tak vysoké hory jako u našich alpských sousedů, je náš obchod s lyžařským vybavením velmi
silný, a to i z celosvětového hlediska. V současnosti se české podniky zaměřují kromě produkce lyží pod vlastní
značkou také na lyže a lyžařské vybavení pro zahraniční partnery,“ říká Filip Mikel z oddělení auditu společnosti
Deloitte. Podle ČSÚ vyvážíme dvakrát více vybavení pro zimní sporty, než kolik jej dovážíme, a nejčastěji jde
právě o lyžařské vázání.
Ráj zimních sportů
Lyžování, případně snowboarding, si dle Mezinárodní zprávy o zimní a horské turistice užívá 21 % české
populace, zhruba dva a čtvrt milionu lidí. Zimní sporty však podle průzkumu Nielsen Admosphere obecně baví až
55 % Čechů, přímo lyžování je však až na třetím místě žebříčku oblíbenosti. Ten vede sáňkování a bobování,
kterému se alespoň občas věnuje 47 % z nich. Na druhém místě je bruslení s 41 % a trojici uzavírá sjezdové
lyžování, které si užívá 36 % dotázaných. „V Česku také existuje 525 lyžařských oddílů, které dohromady čítají
22 814 členů. Podle počtu svazů je lyžování na čtrnácté pozici, co do počtu oddílů už ale na sedmé, jak vyplývá
ze statistik České unie sportu,“ doplňuje Irena Honsnejmanová.
Největší lyžařská střediska
Naše nejdelší sjezdovka Šerák – Ramzová leží v Jeseníkách a měří 3260 metrů. Druhé místo patří s 2950 metry
sjezdovce Jáchymovská v Krušných horách. Třetí pozici drží s 2920 metry sjezdovka Turistická v krkonošské
Rokytnici nad Jizerou. Největším zimním areálem je SkiResort Černá hora – Pec v Krkonoších, který nabízí přes
44 kilometrů sjezdovek na jediný skipas. Následuje Klínovec na Krušnohorsku s jednatřiceti kilometry sjezdovek
a na třetím místě je Skiareál Špindlerův Mlýn, kde lze lyžovat na 25 kilometrech upravených tras.
V cenách v TOP sezoně vede Špindlerův Mlýn
Ceny za lyžování se v českých areálech často liší podle různých období. Ta existují až tři, typicky hlavní, vedlejší
a potom tzv. TOP sezona (od konce prosince do začátku března). Dospělí lyžaři během ní za celodenní
permanentku zaplatí nejvíce ve Špindlerově Mlýně (1190 Kč). „Špindl“ je tak zároveň jediné české středisko s
denní cenou přesahující tisíc korun. „Cenová politika lyžařských permanentek zohledňuje kromě velikosti
střediska i kvalitu vleků, služeb a prestiž samotného střediska. Nicméně cena skipasu ve Špindlerově Mlýně
dosahuje úrovně menších středisek v Alpách, ačkoliv nabízí jen dvacet pět kilometrů sjezdovek,“ dodává Filip
Mikel z Deloitte. Druhým nejdražším střediskem je SkiResort Černá hora – Pec (880 Kč). Třetí nejdražší
jednodenní lyžování mají v TOP sezoně dospělí lyžaři na Klínovci, kde je tato permanentka o 30 korun levnější.
Zdroj: Roman Macháček, Dark Side a.s.

Kam se vy pra vit za lyž ován ím

Kam se vypravit za lyžováním
Téma | 17.01.2020 | Rubrika: Téma | Strana: 34 | Vytištěno: 77 921 | Prodáno: 65 186 | Čtenost: 176567 | Země: Česko

Letošní lyžařská sezona by měla být z hlediska návštěvnosti rekordní. Alespoň to očekávají skiareály v Česku.
Už v loňské sezoně turnikety ve 320 tuzemských lyžařských střediscích (112 lanových drah a 830 lyžařských
vleků) prošlo 136 183 200 lidí, což bylo o deset procent více než v sezoně předcházející. Kam se vyplatí
vypravit?
Extra tip: NejblázNivější: SpojeNé arabSké emiráty V oblasti s průměrnými ročními srážkami 100 mm mají
nedaleko pláže lyžařské středisko Ski Dubai. Jde o 60 metrů vysokou ledovou budovu, která zajišťuje stálé
sněhové podmínky uprostřed pouště. Je tu pět sjezdovek a freestyle zóna. Cena celodenního skipasu: 2 140 Kč

Skiareály s e sn aží u drže t pr ovoz. Tr atí peníz e
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Skiareály se snaží udržet provoz. Tratí peníze
Pardubický deník | 17.01.2020 | Rubrika: Události | Strana: 8 | Vytištěno: 2 840 | Čtenost: 11395 | Země: Česko

Krátce
ŠPATNÁ SEZONA. Lyžařská střediska v Česku se navzdory teplému počasí ze všech sil snaží udržet provoz.
Vyhlížejí přírodní sníh, který by se podle předpovědí meteorologů snad mohl objevit o víkendu. Zatím se
naprostá většina areálů spoléhá hlavně na umělé zasněžování.
I technického sněhu je ale místy málo kvůli velkému teplu. Třeba ve středu teplota i ve vyšších polohách na
Šumavě dosáhla skoro 15 stupňů nad nulou. Majitelé si stěžují na hrozící finanční ztráty a z obavami sledují
předpověď počasí.

Aktuálně: Česko čeká na s níh, v Alpách té měř i deál ní po dmí nky

Aktuálně: Česko čeká na sníh, v Alpách téměř ideální podmínky URL
snow.cz | 16.01.2020 | Strana: 0 | RU / den: 6608

Sněhová situace na českých horách není příznivá, ale i tak areály díky zasněžování dokázaly otevřít už polovinu
sjezdovek. Potěšilo také slunečné počasí a nižší návštěvnost posledních dní. Slunečná idylka, byť bez nového
sněhu, vládne také v Alpách.
Česko: jen polovina sjezdovek
I přes bídnou zimu a zeleň podél většiny sjezdovek se v Česku lyžuje, a to na zhruba polovině všech tratí.
Polovina sjezdovek v Česku je v provozu
Ani jeden z desítky areálů s největším počtem otevřených sjezdovek zatím není v plném provozu
V příštím týdnu se navíc ochladí, a tak bude možné znovu zasněžovat. A snad napadne i nějaký přírodní sníh, i
když vydatné chumelení zatím na obzoru není. Alespoň noční teploty se na horách budou držet dostatečně pod
bodem mrazu.
Očekávaný úhrn nového sněhu v příštích 6 dnech v Česku a okolí
Výhodou aktuálních lyžařských podmínek je, že i o víkendech je ve střediscích méně lyžařů než obvykle, a
výsledný dojem z lyžování je pak překvapivě dobrý. Předpověď slibuje na nejbližší sobotu a neděli méně lákavé,
nevlídné počasí, bude tedy nejspíše zataženo, místy spadne pár centimetrů sněhu.
Minimum lidí a dobře upravené sjezdovky, ale také typicky mlhavé počasí hlásí z Klínovce reportérka michaelam
I Špindlerův Mlýn je nabídne za současné situace prázdnější sjezdovky bez fornt u lanovek, zároveň lze využít
levnější flexi skipas (reportérka JenaJena)
V krkonošských Vítkovicích jsou sjezdovky široké a na lanovku se téměř nečeká, i když na sjezdovce je hodně
školních kurzů (reportérka Milka)
Dobrou úpravu tratí a také nízkou zalidněnost v Deštném v Orlických horách chválí jenda0007
Mimosezóní ceny a dobrý sníh zaznamenal na středočeském Monínci reportér 0ndra
Dvě ze tří sjezdovek jsou perfektně vysněženy a upraveny v Říčkách v Orlických horách (reportér Kašpi)
Dobře upravené sjezdovky a málo lidí si pochvaluje reportér kejsina na Dolní Moravě
Alpy s prvotřídními podmínkami
Převážná většina alpských středisek je pokryta starším, již slehlým sněhem, ovšem zvláště ve vyšších polohách
ve výtečné kvalitě. Sjezdovky jsou přitom přinejmenším ve všedních dnech poloprázdné a slunce svítí od rána
do večera. Jen o víkendu se počasí zhorší a pár centimetrů sněhu připadne (v Rakousku až 30 cm).
Očekávaný úhrn nového sněhu v příštích 6 dnech v Alpách
Až na dlouhý přejezd mezi Zellem a Gerlosem si reportér Rychle pochvaloval tyrolskou Zillertal Arenu, kde navíc
trefil ideální lyžařské podmínky
Méně známé středisko Nauders v západním Rakousku potěší sjezdovkami sportovního charakteru bez nudných
přejezdů (reportér RRabbitt)
Malé italské Pejo potěší malou zalidněností a nízkými cenami, chválí reportér pesavamartin
Skvělé sněhové podmínky a nádherné výhledy aktuálně nabízí švýcarský Svatý Mořic (reportér TV)
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Mapa aktuální sněhové situace v Alpách
foto: Facebok Černá hora - Pec.
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Zasněžování svahu? Alchymie, říká vlekař
Týden u nás, okresní noviny | 15.01.2020 | Rubrika: Co týden dal | Strana: 4 | Autor: (hag) | Vytištěno: 2 610 | Čtenost: 34000 |
Země: Česko

Blanensko – Přestože inverzní lednové dny nepřinesly prakticky žádné sněžení, téměř všechny lyžařské areály
na jižní Moravě jsou v provozu. Díky umělému zasněžování. Lyžaři si užívají zimní radovánky i na Blanensku.
Hodoníně u Kunštátu už po technických potížích spustili vleky. „Postupně dofoukáváme. Aktuálně leží na
sjezdovce třicet až padesát centimetrů technického sněhu. Zasněžovat můžeme podle toho, kde na kopci zrovna
mrzne. Je to pořádná alchymie. Sjezdovku pomalu rozšiřujeme,“ konstatoval správce tamního areálu Vlastimil
Jílek. V Hodoníně nyní kromě jiného soustředí pozornost na dětský park.
„Máme naštěstí velké zásoby sněhu, až osmimetrové.
Dětský vlek je v provozu,“ doplnil Jílek.
V Olešnici lidé lyžují už od poloviny prosince. „Stále zasněžujeme, pokud to počasí dovolí. Máme jedenáct
vrtulových děl a dvě zasněžovací tyče. Budeme je podle potřeby stěhovat tak, abychom byli schopní dosněžit i to
minimum pod lesem, které nám chybí. Jde o takové naše klasické véčko,“ přiblížil v minulém týdnu správce
areálu František Jílek.
Mrazivé počasí letos přílákalo na svah do Olešnice také Lenku Raušerovou. „Sníh i podmínky byly dobré, ale
těch lidí, co tam dorazilo, to bylo neskutečné. Fronty byly nekonečné. Jinak nám svah v Olešnici vyhovuje, je
mírný, což je skvělé pro děti. Navíc ho máme kousíček od Blanska,“ pochvalovala si.

Zasn ěžová ní n esmí oh rozit dodá vku pit né v ody

Zasněžování nesmí ohrozit dodávku pitné vody URL
vrbnopp.cz | 10.01.2020 | Strana: 0 | Autor: Arénu Vrbno | RU / den: 3500

Přinášíme doplňující informace k možnostem obnovy dodávky vody pro zasněžování sjezdovky SKI Arény
Vrbno. V situaci, kdy by mohla být ohrožena dodávka pitné vody pro město, musí provozovatel skiareálu dostát
podmínkám nastaveným v nové smlouvě a striktně je dodržovat. Provozovatel městské vodovodní sítě je otevřen
jednání a čeká na reakci společnosti KARETA.

Doplňující informace k odstávce vody pro SKI Arénu Vrbno
Již několik let zaznamenáváme dlouhodobý pokles vydatnosti zdrojů pitné vody pro zásobování Vrbna pod
Pradědem. Z tohoto důvodu byla k 31. březnu 2019 ukončena smlouva o dodávce vody pro zasněžování s
provozovatelem lyžařského vleku. Uzavření nové smlouvy přesto možné je, ale za jiných podmínek. Nelze totiž
zajistit dostatek vody pro zásobování města a zároveň vyhovět požadavkům provozovatele lyžařského vleku,
tedy odebírat většinu neupravené vody z našeho hlavního zdroje po několik týdnů. Tím to tiž dochází k
provozním problémům ve vodovodní síti a obzvláště k ohrožení dodávky pitné vody pro město.
Už v této době za běžného provozu vodovodu, tedy bez poruch na síti, bez dlouhodobých silných mrazů a bez
odběru pro zasněžování, musíme dočerpávat ze záložního zdroje přibližně 25 % spotřeby vody města. Při
odběru vody pro zasněžování se tento podíl zvýší na přibližně 51 % (údaje z prosince 2019). Takovýmto
odběrem ze záložního zdroje se již dostáváme na samou hranici jeho vydatnosti. A z tohoto důvodu pracovníci
TS Vrbno provádějí pravidelné kontroly, aby dodávka pitné vody pro město nebyla ohrožena.
V měsíci prosinci jsme zjistili snížený přítok z gravitace. Následně jsme provedli kontrolu horního tlakového
pásma, přitom kontrolou vodoměru jsme zjistili čerpání neupravené vody SKI Arénou Vrbno. Na tuto skutečnost
byl provozovatel SKI Arény Vrbno upozorněn a bylo mu zakázáno čerpat vodu bez podepsané smlouvy a
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dodržování pravidel pro odběr neupravené vody.
Z důvodu nedostatečného přítoku vody z gravitace jsme přijali opatření na vodovodní síti. Je nutno dočerpávat
chybějící množství vody ze záložního zdroje, čímž se značně zvyšují náklady. To se promítá v konečné ceně tzv.
neupravené vody. Na schůzce s jednatelem společnosti KARETA s.r.o. jsme se dohodli na podmínkách čerpání
vody pro zasněžování a následně jsme mu odeslali smlouvu k podpisu. Před podpisem smlouvy ale došlo k
několika porušením, a to v délce čerpání vody. Takové jednání by mohlo ohrozit dodávku pitné vody pro občany.
Na tuto skutečnost jsme provozovatele lyžařského areálu upozornili telefonicky a e-mailem. Jelikož k dodržování
podmínek a podpisu smlouvy nedošlo, byli jsme nuceni přerušit dodávku neupravené vody. Musím dát městu
garanci, že dodávka pitné vody pro občany nebude ohrožena.
Bc. Miroslav Pella, jednatel TS VRBNO s.r.o.
Stanovisko vedení města
Je nutné si uvědomit, že prvotním zájmem města i technických služeb je neohrozit dodávku pitné vody pro
občany. To je naprostá priorita. Současně samozřejmě máme opravdový zájem na tom, aby naši občané i
návštěvníci města, příznivci lyžování a snowboardingu, měli možnost sportovat na tak kvalitní sjezdovce. Zimní
počasí nepřeje ani horám, proto možností vylepšit podmínky na svazích je zasněžování. I to ale všude, ve všech
centrech zimních sportů, vychází z podmínek v místě a často také pravidel, které nastavují správci toků a státní
ochrana přírody.
Návrh smlouvy s provozovatelem lyžařského areálu je věcí TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. a město do
ní zasahovat nemůže, ať už se to týká odebraného množství neupravené vody, času čerpání a též ceny.
Radnice ale má zájem, aby k uzavření dohody došlo v co nejkratším možném termínu a též, aby provozovatel
SKI Arény Vrbno měl zájem na vybudování vlastního zdroje pro zasněžování.
Petr Kopínec, starosta města
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