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Ve výše položených skiareálech se dál lyžuje, zájem ale klesá 

tyden.cz - 23.3.2017 

rubrika: Zábava - strana: 00 - autor: ČTK 

 

Lyžařské areály ve vyšších polohách v Česku mají i koncem března stále 

dostatek sněhu a hlásí dobré podmínky pro lyžování. Zlevnily i skipasy. 

Zájemců o lyžování přesto ubývá a některá střediska proto plánují po víkendu 

ukončit sezonu. Níže položené skiareály už většinou nejezdí. 

 

V Krkonoších je na hřebenech zhruba 120 centimetrů sněhu a tamní velké lyžařské 

areály mají na sjezdovkách od 40 do 100 centimetrů sněhu. Lyžuje se ve 

Špindlerově Mlýně, na Černé hoře, v Harrachově nebo Rokytnici nad Jizerou. Po 

víkendu bude mimo provoz areál Šachty ve Vysokém nad Jizerou, Paseky nad 

Jizerou, Benecko nebo Aldrov v obci Vítkovice. V Orlických horách si lidé ještě 

zalyžují v Říčkách. 

 

V Jizerských horách v neděli ukončí sezon Severák v Hraběticích a kvůli malému 

zájmu lyžařů zřejmě i Tanvaldský Špičák. Od příštího týdne se tak bude lyžovat asi 

jen v Kořenově, další víkend ještě pojede Černá Říčka. Na Ještědu v Liberci se bude 

lyžovat naposledy v neděli. 

 

V Jizerských horách i Krkonoších si na své ještě přijdou i běžkaři. Některá místa 

jizerské magistrály už ale nejsou stoprocentní a prakticky běžkovat se nedá v 

Krušných horách v okolí Božího Daru. Pro příznivce sjezdového lyžování tam 

zůstává v provozu Klínovec a areál Novako na Božím Daru. 
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Na Šumavě si lze jarní lyžování užít v železnorudském areálu Ski&Bike Špičák a v 

areálu Nad Nádražím. Jezdit by se mělo ještě na Samotách. Bez šance nejsou ani 

běžkaři, v okolí Modravy se ještě v pondělí rolbou upravovala stopa na Březník a je 

stále sjízdná. 

 

V Pardubickém kraji si lidé zalyžují do neděle v areálu v Červené Vodě - 

Čenkovicích. Příští týden bude pokračovat jen středisko v Dolní Moravě na 

Orlickoústecku, ale v omezeném rozsahu. Na Vysočině je otevřena poslední 

sjezdovka na vrchu Šacberk u Jihlavy. Vlek tam bude jezdit do konce tohoto týdne. 

 

Na Moravě se stále lyžuje v největším beskydském areálu Ski Bílá na Frýdecko-

Místecku, který má zůstat v provozu do 2. dubna. V nadcházejícím týdnu zvažuje 

provoz ještě Stupava na Slovácku a Kohútka v Javorníkách. Skiareál Razula spustí 

od pátku do neděle sjezdovku Razula. V sobotu se naposledy rozjede vlek v areálu 

Sachovka v Horní Bečvě na Vsetínsku, kde budou závody pro děti. 

 

Také v Jeseníkách zůstává v provozu několik středisek, například Kouty nad Desnou, 

Červenohorské sedlo, Ovčárna nebo Ostružná. Na běžkách tam lze jezdit například 

na Šerák či Švýcárnu a dál na Ovčárnu a Praděd. 

  



 

Lyžařská sezona v plném proudu  

ČRo Radiožurnál - 18.3.2017 

pořad: Ranní interview - vysíláno: 08:50 - pořadí zprávy: 01 

 

moderátor 

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

Vlekaři, hoteliéři nebo majitelé restaurací na horách mají za sebou co do množství 

sněhu výrazně lepší sezonu, než byly ty předchozí. Ve většině středisek se lyžovalo 

už na Vánoce a sněhu je na sjezdovkách dost i teď, v půlce března. Jak ovlivnilo 

počasí tržby lyžařských areálů, si řekneme s Liborem Knotem, ředitelem Asociace 

horských středisek České republiky. Dobrý den. 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek ČR 

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

Dobrý den. 

 

moderátor 

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

Letošní zima byla podstatně chladnější než ty předchozí. Stačilo to k tomu, aby 

provozovatelé lyžařských středisek vydělali, případně si vynahradili ztráty z 

předchozích let? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek ČR 

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

Tak skutečně ty poslední tři zimy byly meteorologicky hodně nepovedené, takže ta 

letošní naštěstí se vrátila do takového normálu. No, když se to srovná s těmi, co 

hodnotíme jako nepovedené, tak nárůst těch klientů je zhruba okolo 15 %, ale nedá 

se mluvit o tom, že to jsou nějaké, že je to nějaká rekordní sezóna. Samozřejmě před 

tím jsme ten sníh měli normální a jsme hlavně rádi, že to takhle klaplo, i pro naše 

zákazníky, protože třeba ten leden nebo až zhruba do konce února to byly vynikající 

podmínky a jsme rádi, že si to užili. 

 

moderátor 

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

Čím mohou tuzemská střediska konkurovat rakouské nebo italské konkurenci? Ty 

často nabízejí mnohem víc sjezdovek. 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek ČR 

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

Tak je to samozřejmě o tom postupném dohánění té kvality těch služeb. To znamená 

ty investice, které v posledních letech i třeba desetiletích na českých horách se 
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realizovaly, tak jsou obrovské a jde to vidět jak na těch sjezdovkách, tak zejména na 

tom zasněžování, na dostatku sněhu. A ono ta zahraniční střediska, samozřejmě my 

jim nemůžeme konkurovat co do šířky nebo délky sjezdovek, ale myslím si, že si 

každý zákazník najde to svoje. To znamená pokud je to sportovní jezdec a má týden 

čas, tak samozřejmě jede třeba do Alp, ale pokud je to rodina s dětmi, tak 

samozřejmě využije spíše tu nabídku na českých horách. 

 

moderátor 

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

A o kolik proti minulé zimě zdražily skipasy a další služby? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek ČR 

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

Tak ono se pořád říká, že v Alpách je pomalu stejně draho jako u nás, tak to 

samozřejmě pravda není. Je to tam, co se týče skipasů, zhruba dvojnásobek, když 

vezmeme ty srovnatelně velké střediska, neberu ty obrovské, tam ten násobek je 

ještě větší. U nás před letošní sezonou stouply ty ceny v průměru o jedno procento, 

takže my jsme teď na průměrné ceně 470 Kč u dospělého nebo 570 u dospělého a 

400 Kč u dětí. Takže to je, si myslím, že ten hlavní konkurenční motiv, protože ty 

ceny jsou tady velmi příznivé. 

 

moderátor 

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

A jak to bylo letos nebo je? Lyžuje se víc na přírodním sněhu nebo se i při dobrém 

počasí zasněžuje? 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek ČR 

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

No, ono je to o tom, že je vždycky lepší mít ten umělý sníh, pokud v prosinci, tak jako 

třeba v letošní zimě, se podaří nastříkat, tak je to vždycky lepší. Ten přírodní sníh to 

potom jakoby doplní. Už se to podle mě moc nerozlišuje. Téměř všechna střediska, 

jak u nás, tak i třeba v zahraničí, a to v nadmořských výškách třeba nad 2000 metrů, 

používají sněžná děla. Ona ta současná úroveň úpravy těch kopců, ty rolby to tak 

krásně promíchají, semelou a srovnají, že v podstatě se neustále lyžuje na nějakém 

mixu a to umíme samozřejmě upravit i u nás. 

 

moderátor 

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

No a troufáte si odhadnout, jak dlouho se ještě bude v Česku lyžovat? Bude někde 

sníh třeba i o Velikonocích, které jsou v půlce dubna? 
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Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek ČR 

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

Já myslím, že bude. Teď je hodně sněhu. Já teď stojím tady na sjezdovce ve 

Šindlerově Mlýně, kde do ráno připadlo přes 10 centimetrů. Je krásný sníh. Chumelí. 

Sněhu je dost. V těch větších střediscích, které jsou, dejme tomu, nad 700 metrů, 

bude to spíš možná otázka toho, aby byla poptávka, protože lyžařská střediska jsou 

připravená, podle mě jich pojede, nevím do jaké míry, jaké procento i na Velikonoce. 

Je to o tom zájmu těch lidí. Lyžovat se dá velmi dobře a myslím si, že sezona teda je 

ještě, dá se říct, v plném proudu. 

 

moderátor 

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

Odhaduje Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek České republiky. Děkujeme 

za rozhovor a přejeme hezký den. Na shledanou. 

 

Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek ČR 

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

Taky děkuju. Na shledanou.  
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Zima nám udělala radost, hodnotí vlekaři sezónu. Přišla včas a 

přinesla dostatek sněhu 

aktualne.cz - 18.3.2017 

rubrika: Ekonomika - strana: 00 - autor: ČTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na umělém sněhu v areálu Monínec se lyžovalo už na konci října. Foto: Jakub Plíhal 

 

Praha - Provozovatelé horských středisek v Česku jsou s končící zimou 

spokojeni. Lyžařská sezona začala leckde už počátkem prosince, tedy o měsíc 

dřív než v předchozí zimě, a bylo i dost přírodního sněhu. Řada vlekařů proto 

hodnotí letošní zimu jako jednu z nejlepších za poslední roky. Vyplývá to z 

ankety ČTK mezi provozovateli skiareálů. 

Za vydařenou hodnotí letošní lyžařskou sezonu například provozovatelé areálů v 

Ústeckém kraji. Oproti posledním letům se tam lyžovalo déle a podmínky výrazně 

zlepšoval i přírodní sníh. "Nebyly výkyvy v počasí, takže se nemuselo dosněžovat a 

lépe se upravovaly sjezdovky," vysvětlil starosta Horního Podluží na Děčínsku Karel 

Kopecký. 

Důvod ke spokojenosti mají i vlekaři v Karlovarském kraji. "Zima začala brzo, byl 

krásný prosinec i leden a poměrně dobrý i únor," upozorňuje provozovatel areálu 

Bublava Jiří Lhota. 

Pro areál Hochficht na česko-rakouské hranici Šumavy představuje současná zima 

jednu ze tří nejlepších sezon. "Přesná čísla zatím známa nejsou, ale překonáme 
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hranici čtvrt milionu návštěvníků. Čechů v této sezoně na Hochficht dorazilo kolem 

100 000," uvedl Martin Řezáč za areál Hochficht. 

Pouze jako mírně nadprůměrnou hodnotí končící sezonu největší šumavský areál 

Ski&Bike Špičák v Železné Rudě. I tak ale středisko poprvé od zimní sezony 2012/13 

pokořilo 100 dnů provozu a blíží se hranici 100 000 návštěvníků. 

Spokojení jsou s končící sezonou skiareály v Krkonoších. "Oproti předchozím čtyřem 

zimám je letos nárůst návštěvnosti o deset až 15 procent," řekl ředitel SkiResortu 

Černá hora - Pec Petr Hynek. Letošní zima se podle něj zařadila mezi "top sezony". 

Největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn zaznamenalo meziroční nárůst počtu 

lyžařů o pět až deset procent. "Po letech se k nám vrátila zima, sněhové podmínky 

jsou i teď stále fantastické," nešteří chválou na letošní zimu Čeněk Jílek ze 

špindlerovského Skiareálu. 

Podobně spokojený také Petr Prouza z lyžařského areálu v Deštném v Orlických 

horách. "Letošní návštěvnost byla po sezoně 2005/2006 druhou nejlepší v historii," 

řekl. 

Letošní zima přála i níže položeným skireálům. "Tolik sněhu jsme opravdu nikdy 

neměli. Někdy ho ani nebylo kam dávat," chválí si správce střediska Monínec 

Jaroslav Krejčí. 

Na Vysočině si díky dostatku přírodního sněhu po řadě let přišli na své kromě 

sjezdařů i běžkaři. V okolí Nového Města na Moravě se tratě v přírodě daly upravovat 

asi sedm týdnů, měřily i kolem 100 kilometrů. 

Spokojenost vesměs panuje i na východě republiky. V Olomouckém kraji se podle 

odhadů majitelů lyžařských středisek zvedla návštěvnost v porovnání s předchozími 

lety o desítky procent. V některých areálech, jako například v Karlově, některé 

víkendy předčily dosavadní rekordy návštěvnosti. 

"Letošní sezona byla po loňské špatné celkem dobrá, taková průměrná, řekl bych až 

nadprůměrná," bilancuje Jaroslav Vrzgula z beskydské střediska Ski Bílá. "Celý 

prosinec byl sníh, Vánoce vyšly," pochválil si.


