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Asociace horských středisek 
Přehled výstupů 14. – 21. 2. 2020 

Počet zpráv: 11 
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Další témata bez AHS 
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České hory hlásí ideální podmínky na lyžování  
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Plná znění 
1. AMI C ommunica tions  

 

 
Lyžova t do Veli konoc c htěj í v něk oli ka s kiareá lec h  

Lyžovat do Velikonoc chtějí v několika skiareálech  
Právo | 21.02.2020 | Rubrika: Severovýchodní Čechy | Strana: 9 | Autor: Vladislav Prouza | Vytištěno: 116 408 | Prodáno: 66 006 | 
Čtenost: 233 428 | Země: Česko 

Většina horských středisek skončí v polovině, nejpozději koncem března. Sjezdovky plánují udržet v provozu do 

Velikonočního pondělí 13. dubna především krkonošští vlekaři.  

„Obecně se budou snažit jezdit co nejdéle hlavně velké areá ly,“ říká šéf Asociace horských středisek ČR Libor 

Knot. Velikonoc se nehodlají vzdát ve Špindlerově Mlýně, ve SkiResortu Černá hora-Pec nebo v Harrachově. 

„Letos plánujeme lyžovat, podobně jako každý rok, do 20. dubna. Zásoby technického sněhu tomu nahrávají. 

Pokud přijde teplo a sníh začne ve velké míře odtávat, potom to zabalíme dřív. Zatím to vypadá tak padesát na 

padesát,“ konstatoval ředitel harrachovského Sportovního areálu Jiří Krejčí. Harrachov chce maximálním 

prodloužením sezony dohnat prosincový výpadek.  

Vánoce a Silvestr se naopak vydařily v krkonošských Vítkovicích. „Byli jsme jednou z mála oblastí v širokém 

okolí, kde se dalo lyžovat. To se výrazně podepsalo na návštěvnosti, jaká tady ještě nebyla,“ tvrdí Milan Rychtr, 

šéf vítkovického areálu Aldrov, kde letos počítají s koncem lyžování 28. března.  

Minimálně do Velikonoc chtějí zachovat provoz ve Špindlerově Mlýně a Janských Lázních. „Chtěli bychom udržet 

Svatý Petr a část Hromovky. Obvykle končíme druhý dubnový týden,“ slibuje ředitel špindlerovského Skiareálu 

René Hroneš. „Vždycky se jezdilo do první půlky dubna, což je i letošní předpoklad,“ doplnila mluvčí největší 

lyžařské arény Česka, janskolázeňského SkiResortu Zina Plchová.  

Většina horských skiareálů od Dolní Moravy pod Kralickým Sněžníkem na Ústeckoorlicku po Krušné hory se 

zavírá od poloviny března. „Skončíme okolo 14. března,“ sdělili z dolnomoravského infocentra. Vleky v 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zimy-se-krati-snehu-ubyva-uz-i-norsko-otevira-kryty-resort-k-lyzovani-89408
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nemeli-jsme-na-vyber-ve-francii-museli-vlekari-zasnezovat-vrtulnikem-89413
https://www.lidovky.cz/domov/teplo-lyzare-o-vikendu-neodradilo-snehu-je-na-ceskych-horach-dost-misty-az-metr.A200216_170359_ln_domov_ele
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krkonošské Malé Úpě se zastaví koncem března kvůli tetřívkům. „Tetřívci si připravují hnízdiště a nemohou být 

rušeni,“ podotkl ředitel společnosti SKIMU Martin Buček.  

Datem 15. března osiří areál na Ještědu. „Bude to však záviset na zájmu lyžařů, který s koncem února značně 

opadá,“ podotkl ředitel ještědského střediska Jakub Hanuš. Jeden z mála podhorských areálů severovýchodních 

Čech, kde chtějí udržet lyžování do konce března, jsou podkrkonošské Radvanice na Trutnovsku.  

 
 

Na horách v Česku jsou nejlepší podmínky letošní zimy URL  
ceskenoviny.cz (ČTK) | 21.02.2020 | Strana: 0 | RU / den / 

Praha - Tuzemské lyžařské areály mají podle Asociace horských středisek zatím nejlepší podmínky letošní zimy. 
V provozu je 94 procent středisek s více než 340 kilometry sjezdových tratí. Především ve vysokohorských 
oblastech napadl v posledních dnech nový sníh, v některých areálech je tak výška pokrývky 90 až 150 
centimetrů.  

Na tuzemských horách je podle asociace nyní lyžařům k dispozici přes 70 procent lanovek a vleků. "Skiareály 
zaručují velmi dobrou kvalitu dostupných tratí, a to především díky pravidelné údržbě nového sněhu, který se 
mísí s technickým," uvedl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Nejnovější informace včetně 
případných omezení mohou lidé sledovat na portálu holidayinfo.cz, kam informace vkládají přímo provozovatelé 
lyžařských areálů. 

Na hory se podle průzkumu Asociace horských středisek chystá 43 procent Čechů, tři čtvrtě z nich vyrážejí 
lyžovat na prodloužený víkend. Na lyže či snowboard se vydá nejvíce Čechů mezi 30 a 44 lety, druhou 
nejpočetnější skupinou jsou lidé mezi 18 a 29 lety. Podle agentury CzechTourism v zimě české hory navštíví 
zhruba 4,5 milionu lidí, asi 80 procent z nich jdou domácí hosté. 

České skiareály před letošní zimou za rozvoj a zkvalitnění služeb zaplatily přes 600 milionů korun. Vedle 
výstavby lanových tratí nejčastěji investovaly do zasněžovacích zařízení nebo techniky pro úpravu tratí. Nabízejí 
také nové aktivity jako neobvyklé tratě s tunely či klopenými zatáčkami, sáňkařské dráhy či bobové dráhy se 
zimním provozem. 

 

 
Mete orol ogov é i č esk é sk iareál y h lásí  velmi dobré podmínk y pr o lyž ová ní,  ot evře na j sou téměř vše chna horsk á s tředi ska  

Meteorologové i české skiareály hlásí velmi dobré podmínky pro lyžování, otevřena 

jsou téměř všechna horská střediska URL  
feedit.cz | 21.02.2020 | Strana: 0 | RU / den / 1: 2 752  

21. 2. 2020 – Na českých horách panují podle Asociace horských středisek aktuálně nejlepší sněhové podmínky, 

jaké v letošní zimě byly. 

 

K dnešnímu dni je v provozu 94 % skiareálů a téměř tři čtvrtiny lanovek a vleků. Lyžařům je k dispozici více než 

340 kilometrů sjezdovek. Místy uprostřed týdne napadlo až 20 centimetrů nového sněhu. Nový sníh hlásí 

především vysokohorské oblasti.  

Ze základního přehledu více než 100 hlavních lyžařských středisek v ČR ( www.holidayinfo.cz ) vyplývá, že jsou 

v provozu téměř všechny areály. K dispozici je pro návštěvníky více než 70 % lanovek a vleků a také kilometrů 

sjezdových tratí. „ Skiareály z aručují velmi dobrou kvalitu dostupných tratí, a to především díky dobré a 

pravidelné údržbě nového sněhu, který se mísí s technickým,“ informuje Libor Knot z Asociace horských 

středisek. Zároveň dodává: „ Přestože nás po víkendu na českých horách potrápila obleva, uprostřed týdne opět 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-horach-v-cesku-jsou-nejlepsi-podminky-letosni-zimy/1857053
https://holidayinfo.cz/
https://feedit.cz/2020/02/21/meteorologove-i-ceske-skiarealy-hlasi-velmi-dobre-podminky-pro-lyzovani-otevrena-jsou-temer-vsechna-horska-strediska/
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napadlo místy desítky centimetrů nového sněhu. I když to tak z nížiny nevypadá, podmínky na našich horách 

jsou velmi dobré. Jejich návštěvu můžeme jenom doporučit.“  

Některé vysokohorské oblasti hlásí 90 až 150 cm sněhu. Konkrétně v Krkonoších napadlo na dnešní den 

průměrně 10 centimetrů nového sněhu, sněžilo ale téměř všude, například na Šumavě, nebo Jeseníkách 

napadlo 5 až 15 cm nového sněhu. „Mohu potvrdit, že v posledních dnech napadlo místy až 20 centimetrů 

nového sněhu. Lyžaři tak mohou aktuálně u většiny středisek očekávat velmi potěšující sněhové podmínky,“ 

potvrzuje meteoroložka Alena Zárybnická.  

 

České hory: Meteorologové i skiareály hlásí velmi dobré podmínky pro lyžování URL  
faei.cz | 21.02.2020 | Strana: 0 | RU / den / 1: 2 752 

Martin Bednář  

V noci na dnešek napadlo v Krkonoších průměrně 10 centimetrů nového sněhu. Ve vyšších polohách sněžilo 

téměř všude – například na Šumavě, nebo Jeseníkách napadlo 5 až 15 cm nového sněhu. Na českých horách 

tak podle Asociace horských středisek (AHS) aktuálně panují nejlepší sněhové podmínky, jaké v letošní zimě 

byly.  

 

Ilustrační foto: Archív 

 

Ze základního přehledu více než stovky hlavních lyžařských středisek v ČR vyplývá, že jsou v provozu téměř 

všechny areály. K dnešnímu dni je v provozu 94 % skiareálů a než 70 % lanovek a vleků. Lyžařům je k dispozici 

více než 340 kilometrů sjezdovek. 

Některé vysokohorské oblasti hlásí 90 až 150 cm sněhu. „Mohu potvrdit, že v posledních dnech napadlo místy 

až 20 centimetrů nového sněhu. Lyžaři tak mohou aktuálně u většiny středisek očekávat velmi potěšující 

sněhové podmínky,“ potvrzuje meteoroložka Alena Zárybnická. Nový sníh hlásí především vysokohorské oblasti. 

„Skiareály zaručují velmi dobrou kvalitu dostupných tratí, a to především díky dobré a pravidelné údržbě nového 

sněhu, který se mísí s technickým,“ informuje Libor Knot z Asociace horských středisek. Zároveň dodává: 

„Přestože nás po víkendu na českých horách potrápila obleva, uprostřed týdne opět napadlo místy desítky 

centimetrů nového sněhu. I když to tak z nížiny nevypadá, podmínky na našich horách jsou velmi dobré.“ 

 

 
 

Meteorologové i české skiareály hlásí velmi dobré podmínky pro lyžování 
w4t.cz | 21.02.2020 | Lucie Kolomá URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,04 RU / den / 1: 3 370 RU / měsíc: 44 740 

Na českých horách panují podle Asociace horských středisek aktuálně nejlepší sněhové podmínky, jaké v letošní 

zimě byly. 

 

K dnešnímu dni je v provozu 94 % skiareálů a téměř tři čtvrtiny lanovek a vleků. Lyžařům je k dispozici více než 

340 kilometrů sjezdovek. Místy uprostřed týdne napadlo až 20 centimetrů nového sněhu. Nový sníh hlásí 

především vysokohorské oblasti.  

Ze základního přehledu více než 100 hlavních lyžařských středisek v ČR (www.holidayinfo.cz) vyplývá, že jsou v 

provozu téměř všechny areály. K dispozici je pro návštěvníky více než 70 % lanovek a vleků a také kilometrů 

sjezdových tratí. „Skiareály zaručují velmi dobrou kvalitu dostupných tratí, a to především díky dobré a 

pravidelné údržbě nového sněhu, který se mísí s technickým,“ informuje Libor Knot z Asociace horských 

středisek. Zároveň dodává: „Přestože nás po víkendu na českých horách potrápila obleva, uprostřed týdne opět 

napadlo místy desítky centimetrů nového sněhu. I když to tak z nížiny nevypadá, podmínky na našich horách 

jsou velmi dobré. Jejich návštěvu můžeme jenom doporučit.“  

https://faei.cz/ceske-hory-meteorologove-i-skiarealy-hlasi-velmi-dobre-podminky-pro-lyzovani/
https://www.w4t.cz/meteorologove-i-ceske-skiarealy-hlasi-velmi-dobre-podminky-pro-lyzovani-86464/
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Některé vysokohorské oblasti hlásí 90 až 150 cm sněhu. Konkrétně v Krkonoších napadlo na dnešní den 

průměrně 10 centimetrů nového sněhu, sněžilo ale téměř všude, například na Šumavě, nebo Jeseníkách 

napadlo 5 až 15 cm nového sněhu. „Mohu potvrdit, že v posledních dnech napadlo místy až 20 centimetrů 

nového sněhu. Lyžaři tak mohou aktuálně u většiny středisek očekávat velmi potěšující sněhové podmínky,“ 

potvrzuje meteoroložka Alena Zárybnická.  

Zdroj: Lucie Kolomá, AMI Communications 

 
Nejenom pi vo v hos podá ch, „bordel“  u DPH trápí i vl ekaře, vet er ináře či t ep lárny  

Nejenom pivo v hospodách, „bordel“ u DPH trápí i vlekaře, veterináře či teplárny URL  
podnikatel.cz | 18.02.2020 | Strana: 0 | Autor: Daniel Morávek | RU / den / 1: 55 183  

Ačkoli nižší DPH podnikatelům pomáhá, zároveň jim v některých případech přidělává starosti. V sazbách totiž 

kvůli třetí sazbě DPH vznikl nemalý chaos. 

 

Mediálně skloňované pivo přitom není jedinou problémovou komoditou. Už delší dobu též řeší stejné problémy 

veterináři, vlekaři a aktuálně i teplárny. Do třetí sazby DPH navíc v květnu spadne další zboží a služby. 

 

Čtěte také: „Čapák“ vydělá díky nižší DPH na pivu přes 7 Kč, malým výčepům je ale k ničemu 

 

Třetí sazba DPH přinesla chaos 

 

Když ministryně financí představovala na tiskové konferenci start posledních dvou vln EET a s tím spojených 

novinek, pohoršila se nad tím, že deník Blesk o chystaném snížení DPH na točené pivo napsal, že „To bude 

bordel“. Jak ale ukazují zkušenosti s dosavadní aplikací třetí sazby DPH, „bordel“ tu panuje už nyní. Dotčení 

podnikatelé sice snížení daně vítají, na druhou stranu jim však přináší komplikace. Politici totiž nedomysleli 

všechny souvislosti a situaci nezjednodušuje svými výklady ani finanční správa. 

 

Češi si utahují z DPH na pivo. Objevují se vtipné koláže 

 

Veterináři mají problémy s DPH už delší dobu 

 

Problémy už delší dobu řešínapříklad veterináři, u kterých došlo k rozdělení sazeb DPH na veterinární služby (21 

%), veterinární léčiva (10 %) a krmiva včetně diet (15 %). Ne ve všech případech je prodej či výdej léčiv součástí 

služby a hranice mezi tím, kdy je součástí služby a kdy ne, je rozostřená s množstvím výkladových stanovisek. 

Přes modelové situace, k nimž se podařilo získat stanovisko GFŘ, však, jak známo, pravdu má obvykle správce 

daně. Velmi podobně to platí pro prodej klinických diet, uvedl serveru Podnikatel.cz Karel Daniel, viceprezident 

Komory veterinární lékařů ČR (KVL). 

 

Jak upřesnila ekonomka KVL Edita Jelínková Hrdličková, aktuálně tedy platí, že pokud veterinář prodává určité 

preparáty bez své služby, tedy bez veterinární a léčebné činnosti, musí dodržet sazbu, za kterou dané léčivo 

pořídil. Jakmile je tam služba a léčivo, automaticky v případě plátce musí být sazba 21 % bez ohledu na sazby, 

za které zboží pořídil. Tyto sazby značně znevýhodnily veterináře provozující svoji činnost a zvýhodnily prodejce 

(lékárny a výrobce léčiv), podotkla Edita Jelínková Hrdličková. 

 

Vlekaři hlásí komplikace od loňska 

 

Před rokem zase změny DPH zamotaly hlavu vlekařům. Na začátku února 2019 totiž nabyla účinnosti novela 

zákona, která jim změnila sazby DPH. Zatímco v první snížené sazbě zůstaly lyžařské vleky, pozemní i visuté 

lanové dráhy nově spadly do druhé snížené sazby. Skiareály, které disponovaly jak lyžařskými vleky, tak 

lanovkou a prodávaly jeden skipas na oboje, tak tápaly, jak správně skipas zdanit. Finanční správa doporučila, 

aby kombinovaný skipas byl v režimu tzv. víceúčelového poukazu. Tedy výše DPH se nemusí vyčíslovat při 

https://www.podnikatel.cz/clanky/nejenom-pivo-v-hospodach-bordel-u-dph-trapi-i-vlekare-veterinare-ci-teplarny/
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prodeji, ale až po vyčerpání služby. Konkrétní sazba DPH je stanovena výpočtem podílu poskytnutých služeb 

(průchodů) na lanovkách/ vlecích za minulé období. 

 

Podle Libora Knota, ředitele Asociace horských středisek ČR, je toto řešení sice komplikací, ale pozitiva snížení 

DPH převažují. Pomohlo to mírně snížit dopady jiných vstupů, které naopak zdražovaly náklady na provoz, a ve 

výsledku se to pozitivně promítlo i do téměř neznatelného růstu cen za jízdné na tuto zimní sezónu. Samozřejmě 

bychom uvítali, kdyby se DPH snížilo i na jízdné na lyžařských vlecích, ale to je po stránce legislativní (nepatří 

do zákona o drahách) a také vzhledem k aktuální situaci státního rozpočtu dosti komplikovaná záležitost, dodal 

serveru Podnikatel.cz Libor Knot. 

 

Čtěte více: Vlekařům letos nemotá hlavu sníh, ale rozdílné sazby DPH na vleky a lanovky  

 

Teplárnám se problém s DPH vyřeší v květnu 

 

Problémy s DPH aktuálně řeší i teplárny. Od ledna 2020 bylo totiž do třetí sazby DPH přeřazeno „teplo a chlad“. 

Nicméně pitná voda a vodné a stočné spadne do 10% sazby až od května. Problém vzniká u výměníků, které 

patří teplárnám. Nakupujeme vodu s 15procentní DPH, kterou bytovým družstvům bez další marže 

přefakturováváme a k tomu účtujeme teplo s 10procentní DPH. Přeme se s finanční správou, podle níž bychom 

měli účtovat teplou vodu coby zboží podle celního sazebníku se sazbou 15 procent, komentoval pro server 

iDnes.cz Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR. Problém nicméně zmizí v květnu, kdy se sazby na 

teplo i na vodu vyrovnají. 

 

Kde mohou hypoteticky vzniknout další problémy 

 

V květnu, v souvislosti se startem posledních dvou vln EET, ale zároveň mohou vzniknout komplikace u dalších 

služeb či zboží. Do třetí 10% sazby se totiž zařadí: 

 

domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, 

 

stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo 

cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 

zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě 

točeného piva), 

 

úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné), 

 

odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné), 

 

služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech, 

 

služby mytí oken prováděné v domácnostech, 

 

opravy obuvi a kožených výrobků, 

 

opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků, 

 

opravy jízdních kol, 

 

kadeřnické a holičské služby, 

 

půjčování nebo nájem knih, 
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pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích, 

 

e-knihy a audioknihy, omalovánky a mapy 

 

Třetí sazba vznikla původně jen pro pár položek 

 

Třetí sazbu DPH ve výši 10 % zavedla od roku 2015 Sobotkova vláda. Původně do ní patřily jen knihy, dětská 

výživa a léky včetně kontrastních látek, radiofarmak, antikoncepce či veterinárních léčiv. Při projednávání novely 

pak do ní poslanci zařadili i potraviny pro lidi trpící celiakií a fenylketonurií. Před rokem pak byla do snížené 

sazby zahrnuta i pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní 

dopravy lyžařskými vleky a také vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, od května letošního roku navíc do druhé snížené sazby spadne další zboží a služby. 

Vláda si nicméně nemůže svévolně vybírat, co do snížené sazby (či snížených sazeb) zařadí. Evropská 

směrnice o DPH vyjmenovává zboží a služby, které lze do snížené sazby zařadit. Chaos mají ovšem na svědomí 

především tuzemští politici, kteří zboží a služby přeřazují mezi sazbami víceméně bez ladu a skladu. 

 

Čtěte také: Třetí sazba DPH je chybou, odstartuje totiž vlnu lidové tvořivosti 

 

 
 

 

 
České CK  zaz name náva jí v yšší  zájem o zá jezdy do Al p  

České CK zaznamenávají vyšší zájem o zájezdy do Alp URL  
České ces tovní  ka ncel áře h lásí  vyš ší z ájem o  záje zdy  do Al p  

České cestovní kanceláře hlásí vyšší zájem o zájezdy do Alp URL  
ttg.cz | 17.02.2020 | Strana: 0 | RU / den / 1: 3 500  

Tuzemské cestovní kanceláře evidují v letošním roce v meziročním srovnání až dvojciferné nárůsty poptávky o 

lyžařské zájezdy v Alpách. 

 

Zvýšený zájem je podle oslovených CK možno přičítat jak horším podmínkám na českých horách, tak také větší 

chuti Čechů utrácet. Rostoucí prodeje sledují totiž i u dalších typů zájezdů. S CK lidé na lyže vyrážejí nejčastěji 

do Itálie a Rakouska. Láká je ale i Slovensko či Francie. Kromě sjezdového lyžování a snowboardingu Češi 

častěji jezdí do Alp také za skialpinismem.  

CK Čedok podle její mluvčí Evy Němečkové zaznamenala 17procentní nárůst prodejů lyžařských zájezdů. Lidé 

si nejvíce vybírají pobyty v rakouských hotelech a penzionech. „Rakousko láká především cenami srovnatelnými 

s českými horami a blízkou dojezdovou vzdáleností,“ dodala Němečková.  

Zimní dovolené na horách nabízí díky spojení s Nev-Dama i CK Fischer. Ve srovnání s loňským rokem 

zaznamenala zhruba desetiprocentní nárůst zájmu o lyžování v Alpách. „Nejvíc našich klientů volí italské Alpy a 

střediska Val di Fiemme, Tonalle, Bormio nebo Santa Caterina. Největší zájem je tradičně o termíny jarních 

prázdnin, zároveň ale pokračuje trend, kdy Češi vyráží lyžovat do Alp i víckrát za sezonu na dobu kratší než 

týden,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Na kratší dobu podle něj Češi jezdí lyžovat do Rakouska.  

Vyšší poptávku po lyžařských zájezdech hlásí i cestovní agentura Invia. Lidé si podle ní vybírají většinou čtyř až 

pětidenní zájezdy, letos zaznamenali 18procentní nárůst u osmidenních zájezdů. „U lyžařských zájezdů tvoří 40 

procent klientů rodiny s dětmi, 34 procent páry,“ doplnila.  

CK Alpina, která se zaměřuje na aktivní dovolenou, zaznamenala výrazný růst zájmu o skialpinismus. „Je to 

velký boom. V minulých letech s námi jezdili spíše zkušenější skialpinisté například na Balkán. Nyní s námi do 

Alp jezdí i úplní začátečníci, kteří to chtějí zkusit,“ uvedl jednatel CK Aleš Paděra.  

Netradiční lyžování na příští sezonu nově nabízí Čedok, a to do Turecka na úpatí nejvyšší sopky Kappadokie 

Erciyes téměř 4000 metrů nad mořem.  

https://www.icot.cz/ceske-ck-zaznamenavaji-vyssi-zajem-o-zajezdy-do-alp/
https://www.ttg.cz/ceske-cestovni-kancelare-hlasi-vyssi-zajem-o-zajezdy-do-alp/
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V současné době jsou podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota zatím nejlepší podmínky této 

zimy na českých horách. Letos podle něj dochází k posunu zákazníků z níže položených středisek do těch výše 

položených. „Uprostřed hlavní sezóny je obtížné komentovat počty návštěvníků a srovnávat je s loňským rokem. 

Z našich údajů však vyplývá, že zhruba polovina lyžařů trávících dovolenou v cizině využívá i české hory,“ dodal.  

Podle průzkumu společnosti NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu Češi vyrážejí na svahy bez znalostí základních 

pravidel k zajištění bezpečnosti na sjezdovce, které sestavila Mezinárodní lyžařská federace. Pouze 28 procent 

lidí uvedlo, že pravidla zná, 40 procent o nich slyšelo, 27 procent je vůbec nezná a pět procent respondentů 

řeklo, že je nezajímají.  

Newsroom TTG, ČTK  

Enter the text or HTML code here  

 

 

 
 

Tep lá zima vy hnala Če chy na lyž e za hran ice.  Útokem berou Alpy, hlás í ce st ovk y  

Teplá zima vyhnala Čechy na lyže za hranice. Útokem berou Alpy, hlásí cestovky URL  
blesk.cz | 16.02.2020 | Rubrika: Události | Strana: 0 | Autor: ČTK | RU / den / 1: 947 133  

Tuzemské cestovní kanceláře evidují v letošním roce v meziročním srovnání až dvojciferné nárůsty poptávky o 

lyžařské zájezdy v Alpách. Zvýšený zájem je podle oslovených CK možno přičítat jak horším podmínkám na 

českých horách, tak také větší chuti Čechů utrácet. Rostoucí prodeje sledují totiž i u dalších typů zájezdů. S CK 

lidé na lyže vyrážejí nejčastěji do Itálie a Rakouska. Láká je ale i Slovensko či Francie. Kromě sjezdového 

lyžování a snowboardingu Češi častěji jezdí do Alp také za skialpinismem. 

 

CK Čedok podle její mluvčí Evy Němečkové zaznamenala 17procentní nárůst prodejů lyžařských zájezdů. Lidé 

si nejvíce vybírají pobyty v rakouských hotelech a penzionech. „Rakousko láká především cenami srovnatelnými 

s českými horami a blízkou dojezdovou vzdáleností,“ dodala Němečková. 

Zimní dovolené na horách nabízí díky spojení s Nev-Dama i CK Fischer. Ve srovnání s loňským rokem 

zaznamenala zhruba desetiprocentní nárůst zájmu o lyžování v Alpách. „Nejvíc našich klientů volí italské Alpy a 

střediska Val di Fiemme, Tonalle, Bormio nebo Santa Caterina. Největší zájem je tradičně o termíny jarních 

prázdnin, zároveň ale pokračuje trend, kdy Češi vyráží lyžovat do Alp i víckrát za sezonu na dobu kratší než 

týden,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Na kratší dobu podle něj Češi jezdí lyžovat do Rakouska. 

Vyšší poptávku po lyžařských zájezdech hlásí i cestovní agentura Invia. Lidé si podle ní vybírají většinou čtyř až 

pětidenní zájezdy, letos zaznamenali 18procentní nárůst u osmidenních zájezdů. „U lyžařských zájezdů tvoří 40 

procent klientů rodiny s dětmi, 34 procent páry,“ doplnila. 

Nárůst zájmu o skialpy 

CK Alpina, která se zaměřuje na aktivní dovolenou, zaznamenala výrazný růst zájmu o skialpinismus. „Je to 

velký boom. V minulých letech s námi jezdili spíše zkušenější skialpinisté například na Balkán. Nyní s námi do 

Alp jezdí i úplní začátečníci, kteří to chtějí zkusit,“ uvedl jednatel CK Aleš Paděra. 

Netradiční lyžování na příští sezonu nově nabízí Čedok, a to do Turecka na úpatí nejvyšší sopky Kappadokie 

Erciyes téměř 4 000 metrů nad mořem. 

V současné době jsou podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota zatím nejlepší podmínky této 

zimy na českých horách. Letos podle něj dochází k posunu zákazníků z níže položených středisek do těch výše 

položených. „Uprostřed hlavní sezóny je obtížné komentovat počty návštěvníků a srovnávat je s loňským rokem. 

Z našich údajů však vyplývá, že zhruba polovina lyžařů trávících dovolenou v cizině využívá i české hory,“ dodal. 

Podle průzkumu společnosti NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu Češi vyrážejí na svahy bez znalostí základních 

pravidel k zajištění bezpečnosti na sjezdovce, které sestavila Mezinárodní lyžařská federace. Pouze 28 procent 

lidí uvedlo, že pravidla zná, 40 procent o nich slyšelo, 27 procent je vůbec nezná a pět procent respondentů 

řeklo, že je nezajímají. 

 

 
 

https://www.blesk.cz/clanek/634897/tepla-zima-vyhnala-cechy-na-lyze-za-hranice-utokem-berou-alpy-hlasi-cestovky
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Češi mají vyš ší zá jem o zájez dy do Alp  

Češi mají vyšší zájem o zájezdy do Alp URL  
barrandov.tv | 16.02.2020 | Strana: 0 | Autor: TV Barrandov, www.barrandov.tv, e-mail: webmaster@barrandov.tv  

Tuzemské cestovní kanceláře evidují v letošním roce v meziročním srovnání až dvojciferné nárůsty poptávky o 

lyžařské zájezdy v Alpách. Zvýšený zájem je podle oslovených CK možno přičítat jak horším podmínkám na 

českých horách, tak také větší chuti Čechů utrácet. 

 

Rostoucí prodeje sledují totiž i u dalších typů zájezdů.  

S CK lidé na lyže vyrážejí nejčastěji do Itálie a Rakouska. Láká je ale i Slovensko či Francie. Kromě sjezdového 

lyžování a snowboardingu Češi častěji jezdí do Alp také za skialpinismem.  

CK Čedok podle její mluvčí Evy Němečkové zaznamenala 17procentní nárůst prodejů lyžařských zájezdů. Lidé 

si nejvíce vybírají pobyty v rakouských hotelech a penzionech. "Rakousko láká především cenami srovnatelnými 

s českými horami a blízkou dojezdovou vzdáleností," dodala Němečková.  

Zimní dovolené na horách nabízí díky spojení s Nev-Dama i CK Fischer. Ve srovnání s loňským rokem 

zaznamenala zhruba desetiprocentní nárůst zájmu o lyžování v Alpách. "Nejvíc našich klientů volí italské Alpy a 

střediska Val di Fiemme, Tonalle, Bormio nebo Santa Caterina. Největší zájem je tradičně o termíny jarních 

prázdnin, zároveň ale pokračuje trend, kdy Češi vyráží lyžovat do Alp i víckrát za sezonu na dobu kratší než 

týden," uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Na kratší dobu podle něj Češi jezdí lyžovat do Rakouska.  

Zájem o skialpinismus  

Vyšší poptávku po lyžařských zájezdech hlásí i cestovní agentura Invia. Lidé si podle ní vybírají většinou čtyř až 

pětidenní zájezdy, letos zaznamenali 18procentní nárůst u osmidenních zájezdů. "U lyžařských zájezdů tvoří 40 

procent klientů rodiny s dětmi, 34 procent páry," doplnila.  

CK Alpina, která se zaměřuje na aktivní dovolenou, zaznamenala výrazný růst zájmu o skialpinismus. "Je to 

velký boom. V minulých letech s námi jezdili spíše zkušenější skialpinisté například na Balkán. Nyní s námi do 

Alp jezdí i úplní začátečníci, kteří to chtějí zkusit," uvedl jednatel CK Aleš Paděra.  

Netradiční lyžování na příští sezonu nově nabízí Čedok, a to do Turecka na úpatí nejvyšší sopky Kappadokie 

Erciyes téměř 4000 metrů nad mořem.  

Bezpečnost na sjezdovce  

V současné době jsou podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota zatím nejlepší podmínky této 

zimy na českých horách. Letos podle něj dochází k posunu zákazníků z níže položených středisek do těch výše 

položených. "Uprostřed hlavní sezóny je obtížné komentovat počty návštěvníků a srovnávat je s loňským rokem. 

Z našich údajůvšak vyplývá, že zhruba polovina lyžařů trávících dovolenou v cizině využívá i české hory," dodal.  

Podle průzkumu společnosti NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu Češi vyrážejí na svahy bez znalostí základních 

pravidel k zajištění bezpečnosti na sjezdovce, které sestavila Mezinárodní lyžařská federace. Pouze 28 procent 

lidí uvedlo, že pravidla zná, 40 procent o nich slyšelo, 27 procent je vůbec nezná a pět procent respondentů 

řeklo, že je nezajímají.  

AUTOR: ČTK  

FOTO: pixabay.com/mitjamikol  
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https://www.barrandov.tv/rubriky/spolecnost/relax/cesi-maji-vyssi-zajem-o-zajezdy-do-alp_6887.html
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Tuzemské cestovní kanceláře evidují v letošním roce v meziročním srovnání až dvojciferné nárůsty poptávky o 

lyžařské zájezdy v Alpách. Zvýšený zájem je podle oslovených CK možno přičítat jak horším podmínkám na 

českých horách, tak také větší chuti Čechů utrácet. 

 

Rostoucí prodeje sledují totiž i u dalších typů zájezdů. S CK lidé na lyže vyrážejí nejčastěji do Itálie a Rakouska. 

Láká je ale i Slovensko či Francie. Kromě sjezdového lyžování a snowboardingu Češi častěji jezdí do Alp také za 

skialpinismem. 

 

CK Čedok podle její mluvčí Evy Němečkové zaznamenala 17procentní nárůst prodejů lyžařských zájezdů. Lidé 

si nejvíce vybírají pobyty v rakouských hotelech a penzionech. „Rakousko láká především cenami srovnatelnými 

s českými horami a blízkou dojezdovou vzdáleností,“ dodala Němečková. 

 

Zimní dovolené na horách nabízí díky spojení s Nev-Dama i CK Fischer. Ve srovnání s loňským rokem 

zaznamenala zhruba desetiprocentní nárůst zájmu o lyžování v Alpách. 

 

„Nejvíc našich klientů volí italské Alpy a střediska Val di Fiemme, Tonalle, Bormio nebo Santa Caterina. Největší 

zájem je tradičně o termíny jarních prázdnin, zároveň ale pokračuje trend, kdy Češi vyráží lyžovat do Alp i víckrát 

za sezonu na dobu kratší než týden,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Na kratší dobu podle něj Češi jezdí 

lyžovat do Rakouska. 

 

Neznalost pravidel bezpečnosti 

 

Vyšší poptávku po lyžařských zájezdech hlásí i cestovní agentura Invia. Lidé si podle ní vybírají většinou čtyř až 

pětidenní zájezdy, letos zaznamenali 18procentní nárůst u osmidenních zájezdů. „U lyžařských zájezdů tvoří 40 

procent klientů rodiny s dětmi, 34 procent páry,“ doplnila. 

 

CK Alpina, která se zaměřuje na aktivní dovolenou, zaznamenala výrazný růst zájmu o skialpinismus. „Je to 

velký boom. V minulých letech s námi jezdili spíše zkušenější skialpinisté například na Balkán. Nyní s námi do 

Alp jezdí i úplní začátečníci, kteří to chtějí zkusit,“ uvedl jednatel CK Aleš Paděra. 

 

Netradiční lyžování na příští sezonu nově nabízí Čedok, a to do Turecka na úpatí nejvyšší sopky Kappadokie 

Erciyes téměř 4000 metrů nad mořem. 

 

V současné době jsou podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota zatím nejlepší podmínky této 

zimy na českých horách. Letos podle něj dochází k posunu zákazníků z níže položených středisek do těch výše 

položených. 

 

„Uprostřed hlavní sezóny je obtížné komentovat počty návštěvníků a srovnávat je s loňským rokem. Z našich 

údajů však vyplývá, že zhruba polovina lyžařů trávících dovolenou v cizině využívá i české hory,“ dodal. 

 

Podle průzkumu společnosti NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu Češi vyrážejí na svahy bez znalostí základních 

pravidel k zajištění bezpečnosti na sjezdovce, které sestavila Mezinárodní lyžařská federace. Pouze 28 procent 

lidí uvedlo, že pravidla zná, 40 procent o nich slyšelo, 27 procent je vůbec nezná a pět procent respondentů 

řeklo, že je nezajímají. 

 

 
 

 

 
Zimy s e krátí , s ně hu ubývá.  Už i N orsk o o tevírá krytý  resort  k l yžov ání  

Zimy se krátí, sněhu ubývá. Už i Norsko otevírá krytý resort k lyžování URL  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zimy-se-krati-snehu-ubyva-uz-i-norsko-otevira-kryty-resort-k-lyzovani-89408
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V severském státě, kde lyže patří k národní kultuře asi jako v USA baseball nebo v Česku pivo a fotbal, se 

vlivem klimatické změny potýkají s palčivým problémem: rekordní teploty v lednu donutily i Oslo zahájit umělé 

zasněžování děly. Místní měli výkyv za „špatný den, co se nebude opakovat.“ Teď Norové lyžují na prvních 

vnitřních sjezdovkách v zemi nikoliv kvůli vichru a vánicím, ale teplu. 

 

Britský server BBC už 2. ledna informoval o tom, že Norsko zažilo nejteplejší lednový den „od doby, co rekordy 

existují.“ Oproti měsíčnímu průměru někde teplota vzrostla i o více než 25 stupňů Celsia.  

Podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) byl letošní začátek roku celkově nejteplejším 

za celých 141 let, co se údaje na Zemi monitorují. Kvůli nedostatku sněhu přitom trpěl turismus po celém světě.  

Počet dní se sněhem v Norsku stále klesá„Tohle je za celý můj život první leden, kdy jsem tu neviděla sníh. 

Opravdu doufám, že je to jednorázová záležitost,“ poznamenala pro televizi Euronews obyvatelka Osla Jogger 

Marie Stenová.  

Úbytek sněhu, jak francouzská zpravodajská stanice připomíná, není ale v Norsku v zásadě ničím novým. 

Severský stát se už teď v zimě potýká asi s polovičním počtem sněžných dní oproti těm, které zažívala začátkem 

20. století.  

Norský meteorologický institut dodává, že se situace ještě zhorší v roce 2050. Vrstvy sněhu přesahující 30 

centimetrů by měly v okolí Osla vydržet jen 50 dní, což je o 80 méně oproti letošku a 140denní propad od roku 

1900. Vina se připisuje klimatické změně.  

Alternativa: kilometry k lyžování pod střechouMožnou kompenzací, kromě pro Nory už tak dost nezvyklého 

umělého zasněžování, je dosud v zemi zcela neznámá alternativa: krytý resort pro lyžování. První takový svého 

druhu tam otevřeli právě začátkem ledna, a to asi 16 kilometrů od hlavního města.  

Areál Norway Sno má pět tisíc metrů čtverečních, na kterých se rozkládá třeba i půl kilometru dlouhý svah pro 

sjezdaře nebo 1,5 kilometru dlouhá běžecká trať, uvádí Bloomberg.  

Původním záměrem developerů podle agentury bylo nabídnout domácím Seveřanům místo, kam by si mohli jít 

zalyžovat v případě příliš divokého venkovního počasí, anebo umožnit turistům v Norsku zažít si jejich národní 

kulturu třeba i při návštěvě v létě.  

Je to výpomoc, nikoliv východisko z klimatické změnyMístní teď v únoru ale začali krytý resort využívat spíš kvůli 

postupujícímu oteplování a nedostatku sněhu, dodává pondělní zpráva Bloombergu. Ročně se v něm může 

vystřídat až 350 tisíc lyžařů při ceně 350 norských, v přepočtu asi 870 českých korun pro dospělého za 

celodenní vstup.  

„Zimy se mění víc, než by si tu kdo přál,“ vysvětluje Morten Dybdahl, provozní ředitel Norway Sno. „Jsou kratší a 

čím dál víc kolísají, proto se na trhu rýsuje příležitost pro zařízení podobná právě tomu našemu.“  

I šéf vnitřního sjezdařského a běžkařského areálu ale vyjadřuje obavy nad nejhorším ze scénářů, při kterém by 

klimatická změna vyústila v úplný konec lyžování v Norsku.  

„Pokud by zima zmizela úplně, žádný krytý areál by to nevyrovnal. Tento jsme postavili, protože si 

uvědomujeme, že se zimy zkracují. Ale na zimě jsme pořád závislí, protože díky ní mají lidé o lyžování zájem,“ 

doplňuje Dybdahl.  

Sněžná děla pro nadšené tatínkyUmělé zasněžování z děl vychází podle televize Euronews na 608 eur, tedy 

přibližně 15 tisíc korun na jedno dávkování. Společnost Happysnow takové sněžné kanóny pronajímá třeba 

sportovním klubům, ale i rodinám nebo školkám.  

„Typickým zákazníkem je dychtivý tatínek, který má zálibu ve strojích, a chce se ujistit, že jeho děti budou mít na 

zahradě dost sněhu na hraní,“ uvádí pro britský deník Independent spoluzakladatelka firmy Asgeir Linbergová.  

 

 
 

 

 
Navzdory o te ple ní s e na če ský ch horách  lyž uje  

Navzdory oteplení se na českých horách lyžuje  
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Zimní sporty  

 

Oteplení zatím lyžaře v Česku od návštěv skiareálů neodradilo. Sněhu na sjezdovkách je ještě dost. V teple sice 

odtává přírodní sníh, ale technický sníh z umělého zasněžování ještě podle provozovatelů středisek drží. Třeba v 

Krkonoších a Jeseníkách je stále místy i metr sněhu, ačkoli na řadě míst je sníh mokrý či zmrzlý. Do krkonošské 

Rokytnice nad Jizerou dorazily tisícovky lyžařů. Ve Špindlerově Mlýně bylo v sobotu i v neděli na svazích kolem 

6 500 lyžařů.  

 
 

 

 
„Neměli jsme  na  vý běr.“ Ve Francii museli  vle kaři za sně žov at vrtul ník em  

„Neměli jsme na výběr.“ Ve Francii museli vlekaři zasněžovat vrtulníkem URL  
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Neobvyklým způsobem se rozhodli na jihu Francie vypořádat s výjimečně teplou zimou a nedostatkem srážek. 

Sníh na sjezdovky v pyrenejském lyžařském středisku Luchon-Superbagneres z vyšších poloh dopravil vrtulník. 

 

Akce s vrtulníkem, která by měla stát 5 000 až 6 000 eur (124 000 až 150 000 Kč), zajistí podle propočtů na další 

dva týdny práci 50 až 80 lidem – nejen obsluze vleků, ale i instruktorům, provozovatelům půjčoven či restaurací. 

„Je to opravdu výjimečné a nemáme v úmyslu to opakovat,“ zdůraznil zástupce místních podnikatelů Hervé 

Pounau. Jakmile to teploty dovolí, chtějí v horském středisku opět spustit sněhová děla.  

Podle deníku The Guardian byly helikoptéry ve francouzských Pyrenejích k zasněžování použity vůbec poprvé. 

Například v Alpách ale po této technice vlekaři sáhli už v minulosti.  

 

 
 

 
Tep lo l yžaře o ví ke ndu neodradi lo. S ně hu je na č esk ých  horác h dost , míst y až me tr  

Teplo lyžaře o víkendu neodradilo. Sněhu je na českých horách dost, místy až metr URL  
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Oteplení zatím lyžaře v Česku od návštěv skiareálů neodradilo, sněhu na sjezdovkách je ještě dost. V teple sice 

odtává přírodní sníh, ale technický sníh z umělého zasněžování ještě podle provozovatelů středisek drží. Třeba v 

Krkonoších a Jeseníkách je stále místy i metr sněhu, ačkoli na řadě míst je sníh mokrý či zmrzlý. Vyplývá to z 

informací od provozovatelů skiareálů. 

 

Stovky lidí zahájily lyžařskou sezónu v Česku. Přírodního sněhu je minimum 

 

Návštěvnost nyní sice oproti minulému týdnu podle části středisek klesla, ale i tak si ji areály pochvalují. Ředitel 

krkonošského střediska v Rokytnici nad Jizerou Vít Pražák řekl, že předpoklady pro lyžování jsou nyní pořád 

vzhledem k letošním obecně horším sněhovým podmínkám perfektní. Do střediska dorazily tisícovky lyžařů. Ve 

Špindlerově Mlýně bylo v sobotu i v neděli na svazích kolem 6500 lyžařů, řekl vedoucí střediska René Hroneš. V 

provozu je tam 22 kilometrů sjezdovek a na svazích je až 70 centimetrů sněhu. SkiResort Černá hora-Pec má 

místy přes metr sněhu a v provozu je 43 kilometrů sjezdovek. Dobré podmínky jsou i pro běžkaře. 

 

Tisíce návštěvníků o víkendu napočítali také provozovatelé areálů Ještěd v Liberci nebo Ski Bižu v Jizerských 

horách. V areálech Ski Bižu, které provozuje střediska na Tanvaldském Špičáku, Severáku v Hraběticích a 

Maliníku v Bedřichově, bylo přes víkend dohromady okolo 8000 lidí. 

 

Na Šumavě lyžovalo třeba ve středisku Zadov o víkendu přes 2600 lidí a v areálu Lipno okolo 2000. Na Lipně 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nemeli-jsme-na-vyber-ve-francii-museli-vlekari-zasnezovat-vrtulnikem-89413
https://www.lidovky.cz/domov/teplo-lyzare-o-vikendu-neodradilo-snehu-je-na-ceskych-horach-dost-misty-az-metr.A200216_170359_ln_domov_ele
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podle provozovatelů areálu odtál přírodní sníh, ale v provozu je stále asi polovina z celkových 13,4 kilometru 

sjezdovek. Na Špičáku, kde v průměru zůstává i po oteplení asi 30 centimetrů technického sněhu, bylo v sobotu 

kolem 1300 lidí a v neděli 1200. Horší podmínky jsou ale kvůli tání přírodního sněhu pro běžecké lyžování. 

 

Na krušnohorském Klínovci se o víkendu podle skiareálů lyžovalo naplno. Zasněženo a upraveno je přes 24 

kilometrů sjezdovek všech obtížností. Tři sjezdovky a všechny lanovky byly v provozu i na Plešivci, v okolí 

Božího Daru funguje areál Novako či Potůčky. Tři sjezdovky nabízí i Bublava. Na vrcholech Krušných hor jsou 

upraveny také hlavní běžecké trasy. 

 

Třeba ve středočeských areálech byla ale o víkendu spíše podprůměrná návštěvnost. Provozovatel areálu v 

Kvasejovicích Petr Kroužil řekl, že pokud dorazí očekávaná obleva, bude možná muset být areál dočasně 

uzavřen. I na Vysočině návštěvnost podle vlekařů poznamenalo oteplení. Například na Šacberku u Jihlavy se 

vystřídalo za víkend jen několik stovek lyžařů. 

 

Na sjezdovky se o víkendu vydaly tisíce lidí. Skiareály hlásí ideální podmínky 

 

Lepší byla situace v Jeseníkách. Za lyžováním tam vyrazily o víkendu tisíce lidí. Řada jich přijela i kvůli tomu, že 

v nadcházejícím týdnu mají někteří školáci jarní prázdniny. Třeba Ski aréna Karlov má na sjezdovkách asi 60 

centimetrů sněhu a v provozu je celé středisko. Areál V Petříkově má také až 60 centimetrů sněhu a dobré 

podmínky hlásí i Červenohorské sedlo. 

 

Lyžařské areály v Beskydech lákaly návštěvníky především v sobotu. Například středisko Ski Bílá mělo v sobotu 

asi 1500 návštěvníků a v neděli kolem tisícovky. Areál stále zůstává v plném provozu, na sjezdovkách leží do 50 

centimetrů převážně technického sněhu. Ski centrum Kohútka má na svazích v průměru 40 centimetrů sněhu a 

dobré sněhové podmínky má podle provozovatele také areál Razula. 

 

Foto: 

Lyžaři si poslední dny roku užívají na sjezdovkách. 

Martin Veselý, MAFRA 

 

 
 

České hory hl ásí i de ální  podmí nky na lyž ová ní  

České hory hlásí ideální podmínky na lyžování  
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Petra KVITOVÁ PŠENIČNÁ, moderátorka  

České hory hlásí ideální podmínky na lyžování. Lyžuje se na Lipně a přírodní sníh je i na Špičáku. Podrobnější je 

na Frekvenci 1 kolega Vojta Černický. 

 

Vojtěch ČERNICKÝ, reportér  

Za poslední 2 dny napadlo na šumavském Špičáku 10 cm sněhu. Teploty pod nulou tak umožnily spustit i 

technické zasněžování. Aktuálně otevřené sjezdovky by tak měly být ve výborném stavu. Na sjezdovkách, kde 

se lyžuje, leží v průměru 30 cm přírodního a technického sněhu. Z Plzně Vojta Černický, Frekvence 1 
   

 


