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Medium
Typ media AHS brand
ČT24
web
ano
Deník N
tisk
ano
ČT1 - Studio 6
TV
ano
ČTK, ceskenoviny.cz
web
ano
ČT24
web
ano
Hitrádio Černá hora
radio
ano
info-sumava.cz
web
ano
radio.cz
web
ano
Frekvence 1
radio
ano
blesk.cz
web
ano
denik.cz
web
ano
idnes.cz
web
ano
ttg.cz
web
ano
iprima.cz
web
ano
Prima TV
TV
ano
Čro Radiožurnál
radio
ano
Čro Sever
radio
ano
Czech News
web
ano
ihned.cz
web
ano
aktualnizpravy.cz
web
ano
tretiruka.cz
web
ano
icot.cz
web
ano
Radio Prague International radio
ano
ČTK, ceskenoviny.cz
web
ano
Deník VLM (85 regionálních tisk
mutací)
ano
MF Dnes
tisk
ano
Metro
tisk
ano
ekonomickymagazin.cz
web
ano
Metro
tisk
ano
e-vsudybyl.cz
web
ano
e-vsudybyl.cz
web
ano
e-vsudybyl.cz
web
ano
Horydoly.cz
web
ano
e15.cz
web
ano
ttg.cz
web
ano
snow.cz
web
ano
tojesenzace.cz
web
ano
w4t.cz
web
ano
Seznam TV
TV
ano
mediaguru.cz
web
ano
prumyslovaekologie.cz
web
ano
radio.cz
web
ano
Radio Prague International radio
ano
kudyznudy.cz
web
ano
Traveldigest.cz
web
ano
Seznamzpravy.cz
web
ano
Snow
tisk
ano
Právo
tisk
ne
TV Barrandov
TV
ne
Deník VLM (3 regionální mutace
tisk - Cheb, Sokolov,
ano
KV)
e15.cz
web
ano
sokolovsky.denik.cz
web
ano
vodarenstvi.cz
web
ano
blesk.cz
web
ano
Deníky (+ 25 regionálních mutací)
tisk
ano
MF Dnes
tisk
ano
idnes.cz
web
ano
impuls.cz
web
ano
Lidové noviny
tisk
ano
novinky.cz
web
ano
lidovky.cz
web
ano
novinky.cz
web
ano
Právo
tisk
ano
ČTK, ceskenoviny.cz
web
ano
Twnews.cz
web
ano
denik.cz (5 regionálních mutací)
web
ano
horydoly.cz
web
ano
idnes.cz
web
ne
Katka
tisk
ano
Lidové noviny
tisk
ano
Lidové noviny
tisk
ano
Lidové noviny
tisk
ano
irozhlas.cz
web
ano
Čro
radio
ano
MF Dnes
tisk
ano
idnes.cz
web
ano
ct24.cz
web
ne
ecmost.cz
web
ano
ČRo Plus
radio
ano
Právo
tisk
ano
TV Nova
TV
ano
Profit
tisk
ano
Profit
tisk
ano
radio.cz
web
ano
Deník VLM (70 regionálních tisk
mutací)
ano
Právo
tisk
ano
novinky.cz
web
ano
denik.cz (72 regionálních mutací)
web
ano
snow.cz
web
ne
idnes.cz
web
ne
Čro Radiožurnál
radio
ano
cro-radiozurnal.cz
web
ano
irozhlas.cz
web
ano
kurzy.cz
web
ano
MF Dnes
tisk
ano
idnes.cz
web
ano
MF Dnes
tisk
ne
Čro Region
radio
ano
irozhlas.cz
web
ano
Čro Plus
radio
ano
euro.cz
web
ano
vodarenstvi.cz
web
ano
radio.cz
web
ano
reflex.cz
web
ne
snow.cz
web
ne
Rodina DNES
tisk
ano
Právo
tisk
ne
ČRo Radiožurnál
radio
ano
ČRo Sever
radio
ano
ČT1
televize
ano
ČTK, ceskenoviny.cz
web
ano
metro.cz
web
ano
impuls.cz
web
ano
idnes.cz
web
ano
babinet.cz
web
ano
horydoly.cz
web
ano
halonoviny.cz
web
ano
kurzy.cz
web
ano
bydlet.cz
web
ano
Metro
tisk
ano
Lidové noviny
tisk
ano
Halo noviny
tisk
ano
tojesenzace.cz
web
ano
gastrohotel.cz
web
ano
icot.cz
web
ano
Metro
tisk
ano
e-vsudybyl.cz
web
ano
krajskelisty.cz
web
ano
Chebský deník (+3 regionálnítisk
mutace)
ne
Glanc
tisk
ano
Seznamzpravy.cz
web
ano
E15
tisk
ano
e15.cz
web
ano
Právo
tisk
ano
Právo
tisk
ano
Sport Magazín
tisk
ano
Krkonošský deník
tisk
ne
MF Dnes
tisk
ne
novinky.cz
web
ano
idnes.cz
web
ano
wave.rozhlas.cz
web
ano
mam.cz (+7 mutací)
web
ano
Respekt
tisk
ne
irozhlas.cz
web
ne
ČT1
tv
ne
snow.cz
web
ne
denik.cz
web
ne
Rodina DNES
tisk
ano
Lidové noviny
tisk
ano
Hospodářské noviny
tisk
ano

Titulek
Zhruba třetina skiareálů v Česku letos zdraží skipasy, Špindlerův Mlýn přechází na „letenkový“ model
Minuta po minutě - Třetina českých areálů zdraží skipasy
Novinky v nadcházející zimní sezoně
Zájem Čechů o lyžování na horách v ČR vzrostl skoro dvojnásobně
Téma: Chystané novinky pro zimní sezónu 2019/2020 (od 1:14:30)
Lyžařská střediska se chystají na zimu
Skiareály před zimou investovaly 600 milionů
Zájem Čechů o lyžování na tuzemských horách vzrostl skoro dvojnásobně
Na hory se vydá v nadcházející zimní sezóně zhruba 43 % Čechů
Češi ve velkém míří na lyže. Zájem o hory se zdvojnásobil, tvrdí průzkum
Zájem Čechů o lyžování roste. Skiareály investují do modernizace
Skiareály investovaly přes půl miliardy, skipasy víc prodávají online
Třetina Čechů vyrazí v zimě na české hory – je to podle nich ekologické
ROZHOVOR: Většina horských středisek v nové sezóně skipasy nezdraží
Ve většině horských středisek u nás byste si za lyžování oproti loňsku neměli připlatit
Přibližně třetina horských středisek v Česku zdraží skipasy
Přibližně třetina horských středisek v Česku zdraží skipasy
Zájem Čechů o lyžování roste. Skiareály investují do modernizace
Novinky dne
Zájem Čechů o lyžování roste. Skiareály investují do modernizace
Skiareály v ČR mají 36 vodních nádrží, výstavbu zdržují průtahy
Skiareály před zimou investovaly 600 milionů
Zájem Čechů o lyžování na tuzemských horách vzrostl skoro dvojnásobně
Skiareály v ČR mají 36 vodních nádrží, výstavbu zdržují průtahy
Češi propadli lyžování
Zájem Čechů o lyžování v tuzemsku roste
Češi milují hory. Z turistů se teď stanou vášniví lyžaři
Pro Čechy u zimní dovolené začíná mít vliv ekologicky šetrné řešení
Narvané hory. Skiareály chtějí vodu, ochránci přírody se bojí
Jan Herget si oblíbil české svahy
Skiareály za uplynulých pět let investovaly tři čtvrtě miliardy do šetrných řešení
Přehled novinek pro zimní sezónu 2019/20
Kam investovali vlekaři půl miliardy korun?
Neumannová: Dolomity jsou nedostižitelné, české hory aspoň mohou konkurovat cenou
Co nového je v českých horách?
V ZIMĚ SE NA ČESKÉ HORY CHYSTÁ TŘETINA ČECHŮ, ŘÍKAJÍ HORSKÁ STŘEDISKA
V zimě se na české hory chystá 1/3 Čechů, návštěvníci chválí zlepšení podmínek na tuzemských sjezdovkách
V zimě se na české hory chystá třetina Čechů, návštěvníci také chválí zlepšení podmínek na tuzemských sjezdovkách
Skiareály a sucho
Horská střediska lákají na nové lanovky i pohodlný nákup
Monitoring průmyslové ekologie / 25. 10. - 7. 11. 2019
Zájem Čechů o lyžování na horách v tuzemsku se zdvojnásobil, skiareály modernizují
Zprávy - Zájem Čechů o lyžování na horách v tuzemsku se zdvojnásobil, skiareály modernizují
Znáte celorepublikový Czech Skipass?
Co nového přinese zima v českých horách?
Sucho ovlivní i lyžování na českých horách. Areály vymýšlejí, jak zasněžovat
Kdekoliv, kdykoliv
Se zimou je zpět spor o zasněžování
Klimatické změny
Na lyžaře čekají novinky
Zimní dovolenou plánuje třetina Čechů
Na lyžaře čekají novinky
Další spory kvůli zasněžování sjezdovek
Lyžařská sezona je za dveřmi. České skiareály přichystaly novinky, kdy napadne sníh?
Obliba domácích hor prakticky nezná sezonnost
Umělý sníh vodě neškodí“
Umělý sníh vodě v Krkonoších neškodí, shrnul hydrolog dvouletý výzkum
Umělý sníh vodě v Krkonoších neškodí, shrnul hydrolog dvouletý výzkum
Zima začíná. Umělý sníh škodí právě teď
Vlekaři na českých horách začali zasněžovat, start sezóny se blíží
Zima začíná. Umělý sníh škodí přírodě právě teď, zjistili vědci po dvouletém výzkumu
Vlekaři spustili kanonádu sněžných děl
Vlekaři spustili kanonádu sněžných děl
V Pardubickém kraji začala velká skicentra zasněžovat
V Pardubickém kraji začala velká skicentra zasněžovat
Lyžaři se mohou těšit. Skiareály v Pardubickém kraji začaly zasněžovat
České hory AKTUÁLNĚ 2019/2020
Skiareál i přes zákaz zasněžoval vodou z řeky, zaplatí pokutu 300 tisíc
Hurá na hory!
Moderní skipasy toho umějí nabídnout víc
České skiareály se polepšily
Dejte šanci menším střediskům
Umělý sníh podle inspektorů znečišťuje vodu. Šéf Asociace horských středisek tvrdí, že je to lež
Studené počasí posledních dní přeje skiareálům
Dražší skipasy i parkovné
PŘEHLEDNĚ: novinky na českých horách a ceny skipasů
Svahy přilákaly první lyžaře, ale i inspekci životního prostředí. Za nepovolený odběr vody padají statisícové pokuty
Umělé zasněžování – ano či ne?
Lyžařské středisko Špindlerův Mlýn dnes zahájilo lyžařskou sezónu
Skipas může spadnout na 250 korun, konkurence znervózněla
Horská střediska se pečlivě chystají na zimu
Poručímě větru, dešti
Manažerský útěk před stresem
Na hory se v zimě chystá třetina Čechů
Za kolik na tuzemské sjezdovky? Denní skipas vyjde na šest set korun
Vlekaři o svátcích asi spláčou nad výdělkem
Vlekaři o svátcích asi spláčou nad výdělkem
Za kolik na tuzemské sjezdovky? Proklikejte si ceny skipasů
Aktuálně: lyžování v Česku závislé na tom, kolik zasněží děla
České hory zaplnily tisíce lyžařů, doprava kolabovala
Zasněžování českých horských středisek
Šéf asociace horských středisek milionové investice do skiareálů hájí. „Letos nám chyběl mráz. Počasí neporučíme“
Letos chyběl mráz, počasí neporučíme, hájí šéf asociace horských středisek milionové investice do skiareálů
Knot hájí milionové investice do skiareálů. „Letos nám chyběl mráz. Počasí neporučíme“
Silvestr na horách je hit, shání se rok předem
Nad silvestrovskou invazí si hoteliéři mnou ruce. Vlekaři bez sněhu skuhrají
Ochladilo se, v provozu je už většina sjezdovek
Nemovitosti na českých horách zdražují
Ceny nemovitostí na českých horách rostou. Vznikají ale takzvané studené postele a ubývá služeb
Češi skupují nemovitosti na tuzemských horách
Útěk před stresem: kde manažeři nabírají nové síly?
Pokuta lyžařskému areálu Kempaland Bukovec
Ceny nemovitostí v krajích rostly rychleji než v Praze. Zdražují hlavně na horách
Jsou české hory bez sněhu chmurnou prognózou blízké budoucnosti, nebo zbytečným strašením?
Aktuálně: v Česku se lyžuje na polovině sjezdovek, v Alpách na více než 80%
Lyžaři a české hory
Teplá zima? Nic nenormálního, tvrdí meteorolog
Lyžařskou sezónu v Česku komplikuje teplo a nedostatek přírodního sněhu
Lyžařskou sezónu v Česku komplikuje teplo a nedostatek přírodního sněhu
Skiareály řeší přísun sněhu
Na českých horách je v půlce ledna v provozu 91 pct středisek
Do českých středisek se musí vracet víc peněz, říká Neumannová
Do českých středisek se musí vracet víc peněz, říká Neumannová
Lyžařské podmínky jsou slušné. Střediska lákají i na příznivou předpověď
Většina skiareálů je v provozu. Sněhové vyhlídky slibují otevření dalších
Většina skiareálů je v provozu, hlavní sjezdovky jsou zasněžené
Na horách se lyžuje
Většina skiareálů je v provozu a sněhové vyhlídky jsou dobré
Většina skiareálů je v provozu a sněhové vyhlídky jsou dobré
„Do českých středisek se musí vracet víc peněz“
Na nočním stolku
Na horách se lyžuje
Většina skiareálů je v provozu. Sněhové vyhlídky slibují otevření dalších
Většina skiareálů je v provozu. Sněhové vyhlídky slibují otevření dalších
Většina tuzemských skiareálů je v provozu
Skiareály v Česku. Většina je v provozu
Většina skiareálů je v provozu. Sněhové vyhlídky slibují otevření dalších
Skoro 7 milionů, spláchnutých do záchoda? Bedřichov i Liberecký kraj investuje do dinosaurů, zralých na vyhynutí
Vodohospodáři: Technický sníh přírodě neubližuje
MŮJ POSLEDNÍ MĚSÍC
Zašpuntovaný průtok vody kvůli zasněžování. I tak se letos švindlovalo na horách
Horská střediska sázejí na léto
Horská střediska sázejí na léto
Sněhu ubývá, ale lyžuje se víc
Rokytnici rozdělily skipasy, lyžaře to mate
BEZ SNĚHU. A BUDE HŮŘ…
Kontroly zasněžování odhalily nedostatky
Skiareálům přinášejí potíže výkyvy počasí
Sněhu ubývá, ale lyžuje se víc
Kvíz: Jste zodpovědný profík, nárazový rekreant nebo lyžař amatér?
Málo sněhu, hodně lidí. Je lyžování v dobách klimatické změny statusový přežitek?
Tereza Skácalová a Jakub Splavec z AMI jmenováni Directory
Hory bez sněhu
Sněhu je v Česku letos extrémně málo. Modely vývoje klimatu ukazují, že bude čím dál vzácnějš
Ztráty zimních středisek kvůli nedostatku sněhu
Aktuálně: vydatné sněžení v Alpách, drobné i v ČR
Za přírodním sněhem? Leda na vrcholky hor a kopců
Vzhůru na sníh
Z hor mizí sníh i peníze vlekařů
Majitel turnovského pivovaru koupil skiareál v Javorníku
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iHned.cz
Faei.cz
Marketing & Media
libereckadrbna.cz
ozdravotnictvi.cz

web
web
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web
web
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ano
ano
ano
ano

Majitel turnovského pivovaru koupil skiareál v Javorníku, chystá se na modernizaci a prodej vlastního piva
Obliba zimních dovolených na horách roste
Lidé v pohybu
PRŮZKUM: Při lyžování si helmu nasazuje sedm z deseti Čechů
Při lyžování si helmu nasazuje sedm z deseti Čechů
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21.02.2020
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21.02.2020
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24.02.2020
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olomouckadrbna.cz
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ceskenoviny.cz
blesk.cz
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eurozpravy.cz
ČRo Radiožurnál
irozhlas.cz
barrandov.cz
blesk.cz
ttg.cz
icot.cz
podnikatel.cz
w4t.cz
Faei.cz
feedit.cz
ceskenoviny.cz (ČTK)
Právo
horydoly.cz
e-vsudybyl.cz
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icot.cz
Čro Plus
cro-plus.cz
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web
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web
web
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web
web
web
web
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web
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Helmu si při lyžování nasazuje sedm z deseti Čechů, ukázal průzkum
PRŮZKUM: Při lyžování si helmu nasazuje sedm z deseti Čechů
Při lyžování si helmu nasazuje sedm z deseti Čechů, ukázal průzkum
Češi na lyžích hazardují. Každý čtvrtý se zraní, helmy stále nenosí všichni
Nablesk.cz
PRŮZKUM: Při lyžování si helmu nasazuje sedm z deseti Čechů
Helmu při lyžování nepoužívá asi třetina Čechů
Ve 14 okresech začínají jarní prázdniny a lidi tradičně míří na hory
Češi letos více lyžují v zahraničí. Kvůli lepším sněhovým podmínkám, shodují se cestovní kanceláře
Češi mají vyšší zájem o zájezdy do Alp
Teplá zima vyhnala Čechy na lyže za hranice. Útokem berou Alpy, hlásí cestovky
České cestovní kanceláře hlásí vyšší zájem o zájezdy do Alp
České CK zaznamenávají vyšší zájem o zájezdy do Alp
Nejenom pivo v hospodách, „bordel“ u DPH trápí i vlekaře, veterináře či teplárny
Meteorologové i české skiareály hlásí velmi dobré podmínky pro lyžování
České hory: Meteorologové i skiareály hlásí velmi dobré podmínky pro lyžování
Meteorologové i české skiareály hlásí velmi dobré podmínky pro lyžování, otevřena jsou téměř všechna horská střediska
Na horách v Česku jsou nejlepší podmínky letošní zimy
Lyžovat do Velikonoc chtějí v několika skiareálech
České hory AKTUÁLNĚ 2019/2020
České skiareály mají dobré podmínky
Meteorologové i skiareály hlásí velmi dobré podmínky pro lyžování
AHS: Na horách v Česku jsou nyní nejlepší podmínky
Pohyb po sněhu vlastní vahou pomocí páru úzkých desek připevněných k nohám
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