
1/48   © 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |  

  
 

 Počet zpráv: 16, 11.11.2022 
  

 
1. 04.11.2022 4 

Odpolední vysílání 4 

Právě dnes 10 

Odpolední vysílání 15 

Nový den 20 

Dovolená v Beskydech bude dražší 26 

2. 06.11.2022 27 

Podvečerní vysílání 27 

CzechTourism: Zimní sezóna bude bez omezení. Horská střediska se těší na návštěvníky 33 

3. 07.11.2022 35 

Děti zdarma, ale i dražší skipasy. Jak se horská střediska chystají na zimu? 35 

4. 08.11.2022 37 

Lyžařské novinky na českých a moravských horách 2022/2023 37 

Podnikatelé v cestovním ruchu volají po řešení energetické krize 37 

Skipasy zatím nejsou, Špindl chystá závody 39 

Investice horských středisek dosáhly 700 milionů, na návštěvníky jsou připravena 40 

5. 09.11.2022 41 

Děti zdarma, ale také dražší skipasy. Jak se česká horská střediska chystají na letošní zimu? 41 

6. 10.11.2022 42 

Rakouská lyžařská střediska neplánují omezení, vleky a ubytování se zdraží 42 

Jak za skipas neplatit zbytečně moc 43 

Sedm tisíc na lyžařské kurzy pro děti. „Téma plošných příspěvků zvedl až ministr Válek,“ říká 
asociace 45 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ


2/48   © 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |  

 

04.11.2022  

Odpolední vysílání  
CNN Prima News | 04.11.2022 | Zpráva: 1 | Sledovanost pořadu: 0  

... době budou mít k dispozici služby v co největším rozsahu.Soňa Porupková, moderátorka--------------------

Detaily teď probereme s ředitelem asociace horských středisek Liborem knotem, kterého vítáme v novém dni. 

Dobré ráno. Dobré ráno. Podle mě se dá říct, že Češi jsou... 

Právě dnes  
CNN Prima News | 04.11.2022 | Zpráva: 1 | Sledovanost pořadu: 0  

... odpovědná politika. mluvčí 1, --------------------Za pobyt na horách oproti loňsku zaplatíme o 10-20 % víc v 

našem vysílání to řekl ředitel asociace horských středisek Libor knot. Podle něj ale resorty počítají s tím, že lyžaři 

i letos přijedou. mluvčí 4, --------------------V... 

Odpolední vysílání  
CNN Prima News | 04.11.2022 | Zpráva: 1 | Sledovanost pořadu: 0  

... době budou mít k dispozici služby v co největším rozsahu.Soňa Porupková, moderátorka--------------------

Detaily teď s probereme s ředitelem asociace horských středisek Liborem knotem, kterého vítáme v novém dni. 

Dobré ráno. Dobré ráno. Podle mě se dá říct, že Češi jsou... 

Nový den  
CNN Prima News | 04.11.2022 | Zpráva: 1 | Sledovanost pořadu: 0  

... době budou mít k dispozici služby v co největším rozsahu.Soňa Porupková, moderátorka--------------------

Detaily teď probereme s ředitelem asociace horských středisek Liborem knotem, kterého vítáme v novém dni 

dobré ráno dobré ráno podle mě se dá říct, že Češi jsou konzervativní... 

Dovolená v Beskydech bude dražší  
ČT 1 | 04.11.2022 | Zpráva: 10 | Sledovanost pořadu: 0  

... právě na ty nové ceny.Kateřina SLABĚŇÁKOVÁ, redaktorka--------------------Hosté musí počítat také s 

navýšením cen skipasů. Lyžaři si v Beskydech podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota připlatí 

zhruba o 10 až 15 %. Kateřina Slaběňáková, Česká televize, Beskydy. 

06.11.2022  

Podvečerní vysílání  
ČT 24 | 06.11.2022 | Zpráva: 1 | Sledovanost pořadu: 0  

... Provozovatelé skiareálů do svých cen promítnou vyšší náklady za energie a jak vyhlíží právě horská střediska 

nadcházející zimní sezónu. Zeptám se teď Libora Knota ředitele asociace horských středisek České republiky, 

dobrý den. mluvčí 2, --------------------Večer.Mariana Novotná,... 

CzechTourism: Zimní sezóna bude bez omezení. Horská střediska se těší na 
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návštěvníky URL  
parlamentnilisty.cz | 06.11.2022 | Autor: Tisková zpráva  

... bike parky, stezky korunami stromů či dětská hřiště. Velkou návštěvnost zaznamenal na jaře otevřený Sky 

Bridge 721 na Dolní Moravě,“ říká prezidentka Asociace horských středisek (AHS) Kateřina Neumannová. 

Horská střediska se připravují na zimu Lyžařské areály se již chystají na blížící ... 

07.11.2022  

Děti zdarma, ale i dražší skipasy. Jak se horská střediska chystají na zimu? URL  
orlicky.denik.cz | 07.11.2022 | Rubrika: Orlicko | Autor: Martin Alt  

... započtení dalších stovek skiareálů bude nárůst cen pro celou republiku ještě výrazně nižší a bude tak hluboko 

pod inflační úrovní,“ doplnil ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.Možnost ušetřit tu ale je. Skiareály 

totiž stejně jako v minulosti pokračují v trendu prodeje online.... 

08.11.2022  

Lyžařské novinky na českých a moravských horách 2022/2023 URL  
horydoly.cz | 08.11.2022 | Autor: Štěpánka Filipová Horydoly  

... na Špičáku v Železné Rudě, na Ještědu, či na Tanvaldském Špičáku, kde byla zrekonstruována i rozhledna. 

Nejmladším návštěvníkům slouží nové dětské hřiště nebo pojízdné koberce, a to na Tanvaldském Špičáku, 

Přemyslově či na Kraličáku. INFO: Asociace horských středisek SDÍLEJ:  

Podnikatelé v cestovním ruchu volají po řešení energetické krize  
Innovation | 08.11.2022 | Rubrika: Realita v cestovním ruchu | Strana: 16 | Autor: Red | Vytištěno: 36 000  

... provozu v lyžařských střediscích, což by zásadně negativně poznamenalo zaměstnanost a životaschopnost 

horských obcí a celých regionů,“ dodává ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Velké obavy ze 

sociálně-ekonomické situace vyjadřují i provozovatelé lázní a lázeňská místa. Už... 

Skipasy zatím nejsou, Špindl chystá závody  
Liberecký deník | 08.11.2022 | Rubrika: LIBERECKO / Region | Strana: 2 | Autor: JAN BRAUN | Vytištěno: 1 000 | Čtenost: 10 982  

... že návštěvníkům včasný nákup z domova ušetří čas a peníze, ale provozovatelé dokážou lépe regulovat 

množství lyžařů na sjezdovkách,“ podotkl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. „Provozovatelé 

lyžařských areálů musí do svých cen promítnout vyšší náklady, které současná netypick... 

Investice horských středisek dosáhly 700 milionů, na návštěvníky jsou připravena  
Innovation | 08.11.2022 | Rubrika: Zimní relax | Strana: 34 | Autor: Red | Vytištěno: 36 000  

... co nejvíce užili. Na lyžaře čekají nové gastronomické provozy, vyžití pro děti i nové sjezdové trasy. Podle 

aktuálního průzkumu veřejného mínění pro Asociaci horských středisek se totiž na české hory v zimě chystá až 

81 % těch, co v zimě na hory jezdívají, a to nejčastěji na vícedenní pobyty... 

09.11.2022  

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/CzechTourism-Zimni-sezona-bude-bez-omezeni-Horska-strediska-se-tesi-na-navstevniky-719630
https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/deti-zdarma-ale-i-drazsi-skipasy-jak-se-horska-strediska-chystaji-na-zimu-202211.html
https://www.horydoly.cz/lyzari/lyzarske-novinky-na-ceskych-a-moravskych-horach-2022-2023.html
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Děti zdarma, ale také dražší skipasy. Jak se česká horská střediska chystají na letošní 

zimu?  
Východočeský týdeník | 09.11.2022 | Strana: 2 | Autor: MARTIN ALT | Vytištěno: 90 000  

... započtení dalších stovek skiareálů bude nárůst cen pro celou republiku ještě výrazně nižší a bude tak hluboko 

pod inflační úrovní,“ doplnil ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Možnost ušetřit tu ale je. Skiareály 

totiž stejně jako v minulosti pokračují v trendu prodeje... 

10.11.2022  

Rakouská lyžařská střediska neplánují omezení, vleky a ubytování se zdraží URL  
cestovani.iDNES.cz | 10.11.2022 | Rubrika: Lyže | Autor: ČTK, hig  

... vleky. V Česku bude letos lyžařská sezona bez omezení, stejně jako v Rakousku a v Itálii však porostou ceny, 

uvedli před týdnem zástupci Asociace horských středisek ČR. V největších skiareálech letos skipasy zdraží o 

deset až 15 procent. Při nákupu online mohou být ceny nižší.... 

Jak za skipas neplatit zbytečně moc  
Lidové noviny | 10.11.2022 | Rubrika: Ekonomika - speciál | Strana: 10 | Autor: JANA CHMELÍKOVÁ | Vytištěno: 29 904 | 

Prodáno: 23 396 | Čtenost: 152 037  

... do svých ceníků promítnout zvýšení nákladů. To by jinak nevycházelo. Avšak uvědomují si, že je nelze 

zahrnout do cen skipasů v plné výši,“ avizoval Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek. Některé skiareály 

kvůli úsporám úplně škrtly večerním lyžování, protože náklady na osvětlení... 

Sedm tisíc na lyžařské kurzy pro děti. „Téma plošných příspěvků zvedl až ministr 

Válek,“ říká asociace URL  
denikn.cz | 10.11.2022 | Rubrika: Česko | Autor: Iva Bezděková  

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce částkou až 7000 korun přispívat dětem na školní lyžařské 

kurzy. Návrh dlouhodobě prosazuje Asociace horských středisek, která už o příspěvky na kurzy žádala několik 

bývalých ministrů školství. Podle jejího šéfa Libora Knota uspěla až u... 

  

Plná znění  

1. 04. 11. 2022  

 

 
Odpole dn í vy sílá ní 

Odpolední vysílání  
CNN Prima News | 04.11.2022 | Zpráva: 1 | Sledovanost pořadu: 0  

Beey,  

Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io). 

 

mluvčí  

Já sám samozřejmě Andreje Babiše nebudu volit kritizoval jsem ho jako premiéra, na druhou stranu musím 

uznatznat, že on je jako politik mimořádně aktivní a že teď uvidíme, jak jeho energie v zásadě změní celý průběh 

https://www.idnes.cz/cestovani/lyzovani/rakousko-lyzovani-novinky-2022-ceny-vleky-ubytovani.A221110_145920_lyze_hig
https://denikn.cz/1006246/sedm-tisic-na-lyzarske-kurzy-pro-deti-plosne-prispevky-zvedl-az-ministr-valek-rika-asociace/
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volební prezidentské kampaně i ostatní kandidáti budou muset vyrazit do ulic a ta kampaň celkově myslím, že 

bude mnohem zajímavější, než kdyby se do ní přihlásili lidé, kteří s politikou nemají žádné zkušenosti, které z 

velké části ani neznáme a kteří třeba mají i škrloupy z minulosti, takže ty Andrej Babiš samozřejmě má také 

výrazné, takže já jsem rád, když se do souboje o určitý politický post přihlásí co nejvíce kandidátů prospívá to, 

řekněme, ten demokratičnosti volby, ale nebudu zapírat, že jsem stále kritikem Andreje Babiše toho, jak tady 

vládl, jak agrofertizoval českou politiku, a to je důvod, proč určitě můj hlas nezíská. 

 

Zvyšte daně radí ministrům ekonomická rada vlády. Důvod je jasný je třeba naplnit prázdnou státní kasu. Podle 

ekonomů by se například přímá daň měla vrátit na úroveň z roku 2020, tedy před zrušením superhrubé mzdy. 

Rostou totiž státní výdaje, ale ne příjmy předseda vlády Petr Fiala ale zopakoval, že jeho kabinet přímé daně 

zvyšovat nechce, a tak se ptám zvyšovat nebo nezvyšovat daně. V době, kdy všechno zdražuje, pane poslanče 

juchelko. 

 

Aleš Juchelka, poslanec /ANO/  

Tak v tuto chvíli vidíme, že kabinet zvyšovat daně nechce a že de facto provádí i v rámci Poslanecké sněmovny 

a dneska to budeme probírat i u druhého čtení daňového balíčku. Takovou bych řekl dichotomii, kde, říká my 

daně zvyšovat nebudeme, ale potřebujeme samozřejmě jako ten zodpovědný pravicový kabinet do státního 

rozpočtu nalít nějaké peníze ten vinfoltex by měl prý přinést až 100 miliard korun. Já sám jsem na to zvědavý, 

domnívám se, že tady toto číslo je opravdu velmi nadnesené, obzvláště, když do této chvíle koaliční poslanci 

vůbec neví, pro kterou z těch variant různých pozměňovacích návrhů budou budou hlasovat, zdali to bude 

opravdu, já nevím, 60 %, respektive 79 nebo jenom 40, zdali tam budou všechny banky nebo jenom první pětice 

šestice, domnívám se, že to je velká neznámá a uvidíme za pár minut, kdy vlastně se tady tento bod rozběhne 

navíc tam Přibyl pozměňovací návrh, který naštěstí byl stažen, a a to je na snížení daně z hazardu pana 

poslance Bendy, který měl z kasy odčerpat jednu miliardu korun, takže já se domnívám, že prostě tato vláda je 

opravdu velmi chaotická nejen v těch rozhodnutích, ale i v těch praktických věcech, jakým způsobem přináší do 

Poslanecké sněmovny jednotlivé legislativní návrhy, poněvadž, na například ten vinfoltex, což by měla být 

klíčová vlajková loď z hlediska příjmů do státního rozpočtu, je dán pozměňovacím návrhem ve druhém čtení 

pana poslance ne ministra, ale pana poslance Stanjury. Není to vládní návrh ministerstva, ale je to poslanecký 

návrh pana poslance Stanjury, je to prostě nevídané samozřejmě, že jsme v nějaké krizové době, nicméně v tuto 

chvíli nevidím žádný prostor k tomu, abychom ty daně zvyšovali, ale také nevidím prostor k tomu, abychom 

nějakým lobbistickým skupinám ty daně ty daně odpouštěli. Pane. 

 

mluvčí  

Europoslanče zvyšovat nebo nezvyšovat daně, někteří ekonomové říkají, že bez toho se zkrátka dál 

nepohneme. 

 

Tak pan poslanec Juchelka hovoří o infoltex, což je konkrétní, řekněme, AD Hock chce vláda řešit stejně jako 

jiné evropské vlády, nárůst cen výdaji, které vláda musí a je to tak správné pomoci lidem a firmám. Na druhou 

stranu tady jsou ale problémy strukturálního deficitu, to znamená trvalého deficitu, který permanentně narůstá 

nezávisle na tom, jaké energetické krizi nyní aktuálně čelíme a já budu velmi rád, když vláda najde cestu, jak 

začít strukturálně snižovat dlouhodobě rozpočet, respektive deficit rozpočtu, a přitom nezvyšovat daně, ale 

musíme si říci, že problém je v tom, jak Babišova vláda za podpory i některých pravicových stran topolade veto 

nebyla nezodpovědně zrušila superhrubou mzdu a tím vytvořila sekyru 100 miliard na straně příjmů rozpočtu a 

pokrýt tento výpadek. Jenom šetření bude velmi těžké, přál bych si to nechci, aby vláda zvyšovala lidem daně, 

zvláště v této situaci, ale bude tedy muset velmi tvrdě škrtat a přijímat jiná nepopulární opatření, která jí 

doporučuje nerv. Ta ekonomická rada vlády, jako jsou například a teď neříkám, že se vláda pro ně rozhodne, ale 

budou to takové věci jako třeba zavedení školného na vysokých školách. Já si to nepřeju, ale nebyly to plošné 

zvýšení daní, budou to jiné nepopulární kroky. Není možné řešit stamiliardové schodky rozpočtu bez toho, že se 

to dotkne nějakým způsobem veřejných financí takové řešení se samozřejmě líbilo, ale ono na stole. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  
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Vypadá to, že vlna teplého počasí je definitivně u konce, a tak se česká horská střediska chystají na první zimní 

návštěvníky. 

 

Jaroslav Brousil, moderátor  

Otázkou je, jak bude nadcházející lyžařská sezónana vypadat podle vyjádření skiareálů se lyžaři nemusí obávat 

větších omezení na sjezdovkách a i v této mimořádné době budou mít k dispozici služby v co největším rozsahu. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

Detaily teď probereme s ředitelem asociace horských středisek Liborem knotem, kterého vítáme v novém dni. 

Dobré ráno. Dobré ráno. Podle mě se dá říct, že Češi jsou konzervativní a neradi mění něco ve svých návycích, 

včetně trávení volného času, tak přesto ale dá se očekávat nějaký větší odliv lyžařů letos během sezóny 

vzhledem k těm rostoucím nákladům na životní život jako takový. 

 

mluvčí  

Samozřejmě jsme rádi, že ten konzervatismus tady je i v našem průzkumu veřejného mí 85 % našich 

návštěvníků si myslí totéž, že je potřeba i v této těžké době vyjet ven trošku relaxovat pobyt na horském vzduchu 

je pro ně něco, co si nenechají ujít. Samozřejmě ta druhá část je, že inflace a všechny ty vlivy, které máme 

kolem sebe, budou znamenat určitě to, že ne všichni si budou moct třeba dovolenou na horách dovolit, ale my 

doufáme, že to bude třeba jenom zkrácení pobytu z týdne na nějaký prodloužený víkend a doufáme v co největší 

návštěvnost. 

 

Jaroslav Brousil, moderátor  

Někteří Češi také často vyrážejí právě za lyžováním do zahraničí. Můžeme si otevřeně říct, že přece jen čekají 

tam často menší fronty větší sjezdovky a ty ceny skipasů jsou v podstatě srovnatelné, jak si myslíte, že to bude 

letos vyplatí se českým lyžařům nebo snowboardistům vyrážet i v této době do zahraničí. 

 

mluvčí  

Tak s tou první polovinou s vámi souhlasím. Určitě se nemůžeme geograficky srovnávat s alpama, co se týče 

délky sjezdovek nadmořské výšky a podobně. Na druhou stranu ceny skipasů rozhodně se nedá říct, že jsou 

srovnatelné možná, kdybychom vzali naše největší střediska a nějaká jejich malá střední, tak tam nějakou 

korelaci můžeme najít, ale jinak je to nejmíň dvojnásobek v podstatě těch cen, takže pořád si myslím, že poměr 

cena výkon, a to, že to pro většinu Čechů morálhaků na jejich nejbližší hory trvá třeba hodinu a a samozřejmě se 

tady mluví česky. To znamená pro děti dětské školky všechny tyhlety výhody, když se sečtou, tak rozhodně se 

nebojím o nějakou sníženou konkurenceschopnost českých hor. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

My jsme taky viděli v předchozích týdnech, že Češi berou útokem Polsko kvůli levným nákupům, tak máte nějaké 

informace třeba o polské straně Krkonoš, jaká tam je situace, jestli budou zdražovat skipasy, nebo to pořád bude 

výhodné pro české lyžaře? 

 

mluvčí  

Skipasy podle mě budou zdražovat úplně všude, protože ta energetická náročnost nebo ty provozy jsou 

samozřejmě stejné. V Polsku vlpách je u nás je pravda, že jih Polska, čili náš severní hranice poměrně masivně 

investují a rostou tam skiareály zkvalitňují se to znamená část tady téhle té konkurence vzniká. Na druhou stranu 

je to spíš o tom, že tam jezdí Poláci na na Češi, ale co se týče cen, tak si myslím, že to bude srovnatelné i 

nakonec v Alpách okolo těch 10 % nárůst skipasů minimálně, myslím si, že to bude úplně všude podobný. 

 

Jaroslav Brousil, moderátor  

Právě naše lyžařská střediska jsou většinou v těch pohraničních oblastech, takže samozřejmě lákají i lyžaře ze 

zahraničí, jak velký podíl jich letos očekáváte? 
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mluvčí  

My doufáme, že ten podíl bude podobný jako v minulých letech. To znamená, že je to od 15 do 20 někde 

nárazově 25 % podíl cizinců, to znamená pořád drtivá většina, dejme tomu, 80 % jsou našinci, a to, co se v 

podstatě dělo poslední 2 roky, kdy tam byla zejména ta omezení vůči kvůli covidu a podobně. Si myslím, že 

tento rok doufejme už nenastane, takže my očekáváme, že ten poměr návštěvníků z ciziny bude zhruba 

takovýto. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

Tak a teď pojďme probrat to méně příjemné, i když doufám, že to nebude tak moc nepříjemné, a to jsou ty 

konkrétní ceny. Vy jste zmiňoval, že ceny skipasů logicky vzhledem k té situaci asi budou růst, tak pojďme to 

nějak procentuálně vyčíslit, o kolik to podraží, kolik máme připravit peněz? 

 

mluvčí  

Tak my jsme to spočítali na příkladu 30 největších areálů v Česku, kde nám to číslo vyšlo zdražení mezi 10 a 15 

procenty, pokud se to transponuje na všechny areály, které jich je u nás 250 nebo něco takovýho, tak to bude 

trošku níž, to znamená, je to pod hranicí inflace. Ono jde samozřejmě o to, že je to relativně mírné zvýšení těch 

cen na to, co se děje všude kolem nás, protože ceny energií jsou násobně větší všechny ostatní vstupy, tak 

rozhodně platí, že do tohoto navýšení nelze promítnout všechna ta navýšení, která jsou kolem. To prostě musí 

být konkurenceschopné ta cena, to znamená i ta poptávková složka té cenotvorby tady musela hrát roli, takže to 

zvýšení není tak velké. Na druhou stranu se ta střediska modernizují i v tom prodejním systému, to znamená-

liprodeje, anebo i plovoucí ceny jsou všechno možnosti, kdy se dá ušetřit na ceně toho skipasu. To znamená, 

určitě doporučuju si nekupovat až na místě v pokladně, kde ten skipas může být o 20 plocen dražší než třeba 

online dopředu. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

Dobře tak skipas máme a teď si chceme i dobře najíst během toho lyžování. Já bych si klidně dala třeba nějakou 

klobásu a pivo, nakolik mě to vyjde a jestli už není teda lepší vzít si nějaký ten Řízek s sebou. 

 

mluvčí  

Já myslím, že to je zhruba v relacích jako všude jinde jako ve městech, tak jak to diváci znají určitě ze svých 

jaksi měst a obcí, takže to navýšení nečekám, že bude nějakým způsobem jiné v těch dalších službách. To 

znamená ani ne stravování ani neubytová, tam si myslím, že ne to bude podobné jako všude jinde. 

 

Jaroslav Brousil, moderátor  

Pojďme to tady vzít teď z toho druhého pohledu, tedy těch, kteří zkrátka musí zdražovat a začneme u těch 

lyžařských areálů. To navýšení říkáte, že často třeba kolem 10 %. Je to tedy dostatečné, aby to pokrylo veškeré 

ty náklady, které se meziročně zvýšily. Nemůže být tato sezóna pro provozovatele ztrátová? 

 

mluvčí  

Může určitě platit to, co jsem říkal, před chvílí, že to nepokryje veškeré ty navýšeníů, to navýšení cen, to 

znamená, bude to pro ně ekonomicky určitě horší. To znamená do budoucna určitě to bude mít vliv na, dejme 

tomu, velikost investic v dalších letech a podobně, bude to náročná zima v každém případě pro někoho to bude 

opravdu na hranici v podstatě zisku a ztráty v každém případě teď neevidujeme z těch středních a větších 

středisek žádné, které by už teď řeklo, že do provozu v letošní sezóně nepůjde. Naopak tam evidujeme spíš tu 

snahu, co jsme zmínili na začátku, že do toho na chtějí jít jít naplno a šetřit samozřejmě musí, ale rozhodně by to 

nechtěli dělat na úkor zákazníků. To znamená určitě ne na vysněžení a úpravě sjezdových tratí, anebo na 

omezování lanovek a vleků. 

 

Digitalizace především v posledních letech velice frekventovaný pojem, jak to s ní ale vypadá v praxi, rozjela se 

naplno, anebo ve firmách převládají spíš obavy z ní téma dnešního interview plus a proberu ho s Tomášem 

wiesnerem, zakladatelem a ředitelem společnosti. Dáváme cz dobrý den. Dobrý den. Vypomáháte malým i 
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velkým firmám digitalizovat a automatizovat vnitřní procesy uvnitř firem, co si pod tím mám představit? 

 

Je to ulehčení firmám od těch rutinních pravidelných věcí, co dělají lidé, protože lidé jsou takový ten slabý článek 

vždycky v tom řetězci a, a protože jednak dělají lidi chyby. Jednak je to škálovatelné velmi špatně, pokud 

potřebujete zvětšit tu firmu, tak potřebujete najmout 10×, tak potřebujete najmout 10 dalších lidí a taky 

samozřejmě lidi jezdí na dovolenou a podobně a dělat rutinní práci. Je jako často nebaví oni potřebují, vy 

potřebujete, aby ty lidi vymýšleli a dávali tu svoji přidanou hodnotu největší, kde i mají a není to přepisování dat z 

bodu a do vodickým příkladem, co je digitalizace. Je třeba digitalizace faktur, to znamená příchozí faktury, když 

vám přijdou faktury systém automaticky vezme tu fakturu, přečte ji vezme z toho ta data. To znamená, kolik máte 

zaplatit, komu na jaký účet a následně to založí do vašeho systému nějakého účetnictví a vy jenom ředitel, 

například schválí tu platbu a vy máte zaplaceno. To je 1 příklad. Druhý příklad, který je podle mě ještě lepší. Je 

příklad obchodu obchodníci standardně, když dělají obchod, tak oni 50 % svého času stráví administrativu, místo 

aby telefonovali, bavili se s těmi zákazníky, řešili ty jejich problémy, tak oni víceméně zapisují nějaké záznamy, 

přepisují nějaké věci z nějakých emailů. Hledají nějaké další kontaktní údaje a podobně a v tu chvíli vy víte, že 

pokud vy tady těch 50 % odeberete tomu obchodníkovi tu administrativu a místo toho mu dáte ten prostor, aby 

on se věnoval zákazníkům, tak vy v tu chvíli dokážete zdvojnásobit víceméně obrat, aniž byste cokoliv udělal, 

stačí jenom zapojit tam tu digitalizaci automatizaci těch procesů. 

 

Co všechno se dá, například u těch obchodníků zdigitalizovat zautomatizovat. 

 

Tak to je hnedka to je krásný příklad přímo od začátku toho obchodního procesu, takže vám dá nějakou někdo 

nějakou poptávku na vašem webu zapíše něco na formuláře v tu chvíli. Ta automatizace se postará o to, že 

nejenom, že tady Tap poptávka skočí do nějakého vašeho crmka, což je nějaký systém pro zprávu a 

management zákazníků, ale zároveň to přidělí správnému obchodníkovi, například podle regionu. Dotáhne tam 

víc informací o tom zákazníkovi, to znamená, pokud je to firma, tak se podívá do obchodního rejstříku, dotáhne 

tam informace z obchodního rejstříku. Může tam zjistit, jestli ta firma není v insolvenci, kdo je kontaktní osoba, 

kdo tam za ní jedná, následně může rovnou připravit nějakou přednabídku pro toho obchodníka, takže on 

nemusí už vůbec jako nicpravovat, protože ten člověk třeba vyplnil na internetu, co požaduje a v tom nejlepším 

případě potom může i přímo rovnou vystavit fakturu a ten obchodník vlastně možná tam není potřeba. Možná 

tam není potřeba, ale, ale spíš tam je to vždycky to o tom lidském kontaktu, ten obchodník tam vždycky bude pro 

lidem, ale ten obchodník může potom být v tom kontaktu a nemusí opravdu žádat nikoho, aby mu vystavil 

fakturu, aby vytvořil nabídku nemusí věci, takže ta A aplikace mu shromáždí všechna dostupná data o tom 

potenciálním klientovi.Přesně tak, pokud ta data někde jsou dostupná, tak je možné přímo tady ta data získat a 

dát je na to jedno místo. Pokud je to třeba opakový zákazník, tak se může podívat ten systém i do vašeho 

interního do nějakého účetního systému a zjistit, jestli to je dobrý plátce. Není to dobrý plátce, jestli má 

zaplacené všechny faktury, jak moc je to důležitý zákazník, jak moc jako máte mu dát prioritu v tom odbavení a 

podobně. 

 

Těch aplikaci aplikace. 

 

MEDDI zní to hrozivě, ale když vezmu ten nový přístup, jaký teďka je ten trend na tom internet nebo v tom světě 

v firemním v těch firemních aplikacích, tak je to, že dříve jste musela, pokud jste byla nějaká firma i malá i velká, 

tak jste si vybírala buď si vezmete nějaké velké robustní řešení typu SAP a Oracle a podobně. A ohnete svoje 

procesy, aby to vlastně odpovídalo tomu systému, který byl nějakým způsobem naprogramovaný. Nebo druhá 

možnost byla, že jste si nechala vyrobit aplikace na míru, to znamená, že jste si, že jste vlastně musela mít 

jednak ty znalosti a zkušenosti a jednak ty peníze, abyste si vyrobila nějakou aplikaci. 

 

Zadání přesně tak. 

 

A jako každá firma, když vezmete firma, která dělá kachličky, tak určitě není dobrá ve výrobě softwaru, takže 

vlastně bylo to určitě těžké jako tady toto dělat. Ten dnešní trend, který je, tak je, že máte na trhu 10 000 různých 
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aplikací. Vy vaším úkolem je vybrat si tuprávnou nebo vybrat si ty správné a propojit si to a teďka, jak to. 

 

Jak funguje to propojování s těmi stávajícími systémy propojování těch různých apli.Aplikacia, anebo celou 

Grupo. 

 

Nebo skupin IT odborníků. Přesně tak, přesně tak. Dneska už tak vůbec není jo, v Česku tady vznikla společnost 

integrovat už se přejmenovala na make, teď to vlastní Němci, nicméně to integrační platforma, na které si lidé 

můžou propojit všechny tady aplikace aniž by nějakým způsobem museli znát programování nebo nějaký 

programátorský jazyk. Úplně obyčejný člověk může si tak vytvářet vytvářet vlastně systémy na přesně na míru, 

to znamená, že si vybere ten správný systém nebo ten set těch systémů a přes nějakou aplikaci, jak jsem tady 

zmiňoval nebo nějakou jinou si to propojí víceméně tím, že si to nakliká. To stejné možná to nejlepší přirovnání 

je vytváření webů. Dřív jste musela znát nějaké ht me jazyk, abyste si vytvořila web, dneska už jsou přímo 

platformy, kde jenom myší klikáte, jak ten web má vypadat a vlastně dokážete si vytvořit web to stejné teďka 

přechází na ty firemní aplikace. 

 

Kdybysme krátce měli shrnout, pro jaké firmy ty aplikace jsou nejvýhodnější, pro které jsou největším benefitem, 

co se týče třeba počtu zaměstnanců, zaměření té firmy? 

 

Tam je to hodně individuální, ale to je hodně univerzální odpověď. Ta správná správná je, když máte lidi a máte 

hodně věcí, kde je nějaká jako práce, kde ti lidi jsou jednak na sobě závislí. To znamená, že si mezi sebou 

přehazují nějaké úkoly a jednak potřebujete mít přehled o tom, co se jako děje v té firmě a chcete to mít 

víceméně všechno a nalajnované a udělat si z toho takový stroj na peníze. Je to firma, máme firmy velikosti tří 

čtyř lidí a obsluhujeme firmy o 250 305 setstnancích, takže a my se zaměřujeme teda jenom čistě na tady ten 

jako segment malých a středních firem pro ty velké se to dá uplatnit úplně. 

 

Stejně. A teď důležitá otázka, kolik to stojí a, jaká je návratnost té investice? 

 

Dobrá otázka, ta odpověď je, že dneška dneska už opravdu, jak jsme odstranili ten ten faktor toho programátora, 

což je hrozně nákladný člověk a dneska je téměř jako nesehnatelný, tak v tu chvíli vy vlastně si kupujete už 

hotová řešení, které mají v sobě jako týmy programátorů. My vždycky, když se nás zeptají, kolik my máme jako 

vdáváme programátorů, tak my říkáme my máme jako 15 000 programátorů. Oni se na nás vždycky dívají jako, 

jak je to možné a my říkáme prostě obsluhujeme tady používáme tady ty aplikace a ty mají ty týmy těch 

programátorů. My nepotřebujeme mít vlastní, protože my systémy vezmeme a využijeme to, co se týká té ceny, 

tady se pohybujeme v řádu tisícikorun měsíčně je to většinou nějaká jako předplatná služba. To znamená v řádu 

jako tisícikorun měsíčně, vy si dokážete postavit systém, který přesně na míru pro vás. Ta. 

 

Náhrada, takže to je měsíčně. Nicméně taková jednorázová investice tam u toho neexistuje. Ta úvodní. 

 

Je tam samozřejmě, pokud jako ten člověk musí samozřejmě se zamyslet nad tím, jak ty systémy propojit, aby to 

mělo nějakou logiku, aby to opravdu odpovídalo tomu ideálně se pobavit i s těmi uživateli v tu chvíli je to nějaký 

projekt, který má nějaké počáteční náklady, které se pohybují ve vyšších desítkách až nižších stovkách tisíc, ale 

ta návratnost se nejpodstatnější věc, tak dneska už se nepohybujeme jako v nějakých jako kvartálech nebo 

letech o návratnosti. Dneska se bavíme s našimi zákazníky o týdenních jako týdenní návratnosti, to znamená v 

řádu jako týdnů 68 10 týdnů návratnosti. 

 

Tomáš Vízner, ředitel a zakladatel společnosti dáváme cz byl hostem dnešního interview plus. Díky za to. 

 

Díky. 

 

A vám děkuji, že jste se dívali přeji vám hezký den a opět se budu těšit na viděnou. 
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Hezké páteční odpoledne v 15 hodin sledujete CNN Prima News přinášíme další zprávy. Sněmovna dnes 

schválila daň z neočekávaných zisků ta by se měla vztahovat na energetické petrolejářské nebo těžební firmy a 

také banky příjmy z ní mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se 

zastropováním cen energií. Daň má platit od příštího roku do roku 2025 a její sazba bude 60. 

 

% současně jsme z časových důvodů museli, abychom to stihli do konce roku načíst druhem čtení vlastně 

zavedení té mimořádné daně v daně z mimořádnéch zisků, která bude použita pouze pro mimořádné výdaje. Já 

nemám žádnou radost z toho, že jsme tuto daň museli zavést, ale je to šance, jak kompenzovat zvýšené náklady 

na energie jednak domácnostem a jednak malým a středním podnikatelům. My použijeme ty kompenzace 2 

nástroje dneska schválila Poslanecká sněmovna 1 nebo první z nich ten druhý bude zastropování výrobní cen u 

výrobců energie, kdy bude stanovena maximální cena za jednu vyrobenou megawatthodinu a zbytek se bude 

odvádět a zase i z toho z této části budeme platit i kompenzace v příštím roce. Odhadovaný výnos a tím pádem i 

použití pro ty kompenzace v roce 20 23 z obou dvou těch nástrojů dohromady je přibližně 100 miliard korun. 
 

 

 
Právě dnes 

Právě dnes  
CNN Prima News | 04.11.2022 | Zpráva: 1 | Sledovanost pořadu: 0  

Beey,  

Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io). 

 

mluvčí  

V půl dvanácté vysíláme zprávy plus. Díky, že nás sledujete. Nechci, aby vláda zvyšovala daně, ale bude tak 

muset přijímat velmi nepopulární opatření. To v našem vysílání řekl europoslanec Jiří Pospíšil. Jedno z možných 

řešení, jak pokrýt výpadek v rozpočtu. Je podle něj zavedení školného na vysokých školách. Poslanec Aleš 

Juchelka považuje způsob, jakým vláda přináší do sněmovny návrhy za chaotický. 

 

Aleš Juchelka, poslanec /ANO/  

Dneska to oficiálně stvrdil tím, že na ministerstvu vnitra odevzdal tady těchto 56 podpisů, mezi kterými je i můj 

podpis a stal se tedy oficiálním kandidátem na prezidenta České republiky a domnívám se, že pojede velmi 

pozitivní kampaň neútočnou kampaň a myslím si, že budeme všichni moc mile překvapeni z toho, jakým 

způsobem tu kampaň povede. Nicméně nebude to jenom otázka médií nebo billboardů, ale samozřejmě a 

aslanče. 

 

mluvčí  

Jak vy hodnotítedidaturu Babiše, jak se bude teď chovat v té kampani a co bychom něj měli očekávat, pokud by. 

 

Byl zvolen? Tak. 

 

Bývalý premiér Andrej Babiš je silná politická váha a je dobře, že se do kampaně o prezidentský post hlásí silné 

politické váhy. Já sám samozřejmě Andrej Babiše nebudu volit, kritizoval jsem ho jako premiéra, na druhou 

stranu musím uznat, že on je jako politik mimořádně aktivní a že teď uvidíme, jak jeho energie v zásadě změní 

celý průběh volební prezidentské kampaně i ostatní kandidáti budou muset vyrazit do ulic a ta kampaň celkově 

myslím, že bude mnohem zajímavější, než kdyby se do ní přihlásili lidé, kteří s politikou nemají žádné 

zkušenosti, které z velké části ani neznáme a kteří třeba mají i škraloupy z minulosti, takže ty Andrej babišš 

samozřejmě má také výrazné, takže já jsem rád, když se do souboje o určitý politický post přihlásí co nejvíce 

kandidátů prospívá to, řekněme, té demokratičnosti volby, ale nebudu zapírat, že se stále kritikem Andreje 

Babiše toho, jak tady vládl, jak agrofertizoval českou politiku, a to je důvod, proč určitě můj hlas získá. 

 

Zvyšte daně radí ministrům ekonomická rada vlády. Důvod je jasný. je třeba třeba Na Na naplnit naplnit 
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prázdnou státní kasu. Podle ekonomů by se například přímá daň měla vrátit na úroveň z roku 2020, tedy před 

zrušením superhrubé mzdy. Rostou totiž státní výdaje, ale ne příjmy předseda vlády Petr Fiala ale zopakoval, že 

jeho kabinet přímé daně zvyšovat nechce, a tak se ptám zvyšovat nebo nezvyšovat daně. V době, kdy všechno 

zdražuje, pane poslanče juchelko? 

 

Aleš Juchelka, poslanec /ANO/  

Tak v tuto chvíli vidíme, že kabinet zvyšovat daně nechce a že de facto provádí i v rámci Poslanecké sněmovny 

a dneska to budeme probírat i u druhého čtení daňového balíčku. Takovou bych řekl dichotomiiwinfoltex by měl 

prý přinést až 100 miliard korun. Já sám jsem na to zvědavý, domnívám se, že tady toto číslo je opravdu na 

velmi na nadnesené, obzvláště, když do této chvíle koaliční poslanci vůbec neví, pro kterou z těch variant 

různých pozměňovacích návrhů budou budou hlasovat, zdali to bude opravdu, já nevím, 60 %, respektive 79 

nebo jenomři se tam budou všechny banky nebo jenom první pětice šestice, domnívám se, že to je velká 

neznámá a uvidíme za pár minut, kdy vlastně se tady tento bod rozběhne. Navíc tam Přibyl pozměňovací návrh, 

který naštěstí byl stažen, a to je na snížení daně z hazardu pana poslance Bendy, který měl z kasy odčerpat 

jednu miliardu korun, takže já se domnívám, že prostě tato vláda je opravdu velmi nejen v v chaotická těch 

rozhodnutích, ale i v těch praktických věcech, jakým způsobem přináší do Poslanecké sněmovny jednotlivé 

legislativní návrhy, poněvadž, například ten vinfoltex, což by měla být klíčová vlajková loď z hlediska příjmů do 

státního rozpočtu. Je dán pozměňovacím návrhem ve druhém čtení pana poslance ne ministra, ale pana 

poslance Stanjury není to vládní návrh ministerstva, ale je to poslanecký návrh pana poslance Stanjury. Je to 

prostě nevídané a samozřejmě, že jsme v nějaké krizové době, nicméně v tuto chvíli nevidím žádný prostor k 

tomu, abychom ty daně zvyšovali, ale také nevidím prostor k tomu, abychom nějakým lobbistickým skupinám ty 

daně ty daně odpouštěli. 

 

mluvčí  

Pane europoslanče zvyšovat nebo nezvyšovat daně někteří ekonomové říkají, že bez toho se zkrátka dál 

nepohneme. 

 

Tak pan poslanec Juchelka hovoří o mifaltex se se konkrétní, řekněme, AD hoc některou chce vláda řešit stejně 

jako jiné evropské vlády, nárůst cen energií a sociálními výdaji, které vláda musí a je to tak správné pomoci 

lidem a firmám. Na druhou stranu tady jsou ale problémy strukturálního deficitu, to znamená trvalého deficitu, 

který permanentně narůstá nezávisle na tom, jaké energetické krizi nyní aktuálně čelíme a já budu velmi rád, 

když vláda najde cestu, jak začít strukturálně snižovat dlouhodobě rozpočet, respektive deficit rozpočtu, a přitom 

nezvyšovat daně, ale musíme si říci, že problém je v tom, jak Babišova vláda za podpory i některých pravicových 

stran topolade veto nebyla nezodpovědně zrušila superhrubou mzdu a tím vytvořila sekeru 100 miliard na straně 

příjmů rozpočtu a pokrýt tento výpadek. Jenom šetření bude těžké, přál si to nechci, aby vláda zvyšovala lidem 

daně, zvláště v této situaci, ale bude tedy muset velmi tvrdě škrtat a přijímat jiná nepopulární opatření, která ji 

doporučuje nerv. Ta ekonomická rada vlády, jako jsou například a teď neříkám, že se vláda pro něj rozhodne, 

ale budou tohle takové věci jako třeba zavedení školného na vysokých školách. Já si to nepřeju, ale nebude 

nebude to plošné zvýšení daní, budou to jiné nepopulární kroky. Není možné řešit stamiliardové schodky 

rozpočtu bez toho, že se to dotkne nějakým způsobem veřejných financí takové řešení by se nám samozřejmě 

líbilo, ale ono na stole není a takové ty návrhy, které jsem si četl, které navrhuje právě ekonomická rada vlády, 

jako třeba snížení počtu vězňů. To je skvělý nápad, já jsem byl 5 ministr spravedlnosti, něco o tom vím a 

snižování počtu vězňů je ale proces na roky. To není o tom, že to uděláte během jednoho fiskálního roku, to je 

dlouhodobý proces, kdy musíte investovat obrovskou energii na to, aby vězni nepáchali recidivu a nedostávali se 

znovu do vězení. To je třeba proces za 10 15 let jo, tak to probíhalo i jinde v Evropě, kde se to podařilo, takže 

některá ta doporučení odborníků vlády fakt nepovedou k rychlé úspoře peněz, takže nakonec se obávám, že 

vládě nezbyde než uvažovat i o nějakém zvednutí daní, byť jako já kvituji to, že to není první řešení, po které 

vláda sahá a zatím to odmítá a bude hledat jiné cesty. To je takové řešení sociálních demokratů nemáme 

peníze, hned zvedneme daně, takže jako mně se líbí, že to bude sofistikovanější, ale i ta jiná řešení typu snížení 

počtu policistů, šetření veřejné správě. Změny v důchodu snížení počtu předčasných důchodů. Všechno to bude, 

bohužel bolet není cesta podle mě, která by vedla k odstranění strukturálních schodků a nebolelo by českou 
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společnost mrzí mě to, ale třeba si to otevřeně říci a ne se do.kapsy a A europoslanče, byla tedy chyba zrušení 

té superhrubé mzdy, podpořili to je vaše partneři partnerství z. Našeho pohledu z našeho pohledu to byla chyba. 

To to tedy nepodpořia to je třeba říci, podpořil to ODS, koalice tedy ODS a poslanců ANO a SPD. My jsme pro 

snižování daní, ale pouze, pokud to není na dluh, to tedy řekl skvělé náš guru pro veřejné rozpočty, bývalý 

ministr financí byl Kalousek, je teda parafrázuji, říkám tak správně, že určitě dobré předem snižovat daně, ale 

nemůže to být na dluh, protože, pak to zaplatí další generace. Jejich děti a zaplatí mnohem více, protože platí 

hlavně úroky z toho dluhu, takže ano, snižme lidem daně, ale pokud na to máme, pokud na to má veřejný 

rozpočet, obecně veřejné rozpočty či státního a pokud to není pouze populistické gesto. To znamená nejprve 

musíme dobře hospodařit, nemít veřejné dluhy a pak můžeme lidem za odměnu snížit daně, ale snižovat daně 

populisticky. Jenom, abych si získal hlasy pro volby a dělat to na dluh, to podle mě ke vší úctě není pravicová 

odpovědná politika. 

 

Za pobyt na horách oproti loňsku zaplatíme o 10-20 % víc v našem vysílání to řekl ředitel asociace horských 

středisek Libor knot. Podle něj ale resorty počítají s tím, že lyžaři i letos přijedou. 

 

V našem průzkumu veřejného mínění 85 % našich návštěvníků si myslí totéž, že je potřeba i v této těžké době 

vyjet ven trošku relaxovat pobyt na horském vzduchu je pro ně něco, co si nenechají ujít. Samozřejmě ta druhá 

část je, že inflace a všechny ty vlivy, které máme kolem sebe, budou znamenat určitě to, že ne všichni si budou 

moct třeba dovolenou na horách dovolit, ale my doufáme, že to bude třeba jenom zkrácení pobytu z týdne na 

nějaký prodloužený víkend a doufáme v co největší návštěvnost. 

 

Jaroslav Brousil, moderátor  

Někteří Češi také často vyrážejí právě za lyžováním do zahraničí. Můžeme si otevřeně říct, že přece jen čekají 

tam často menší fronty, větší sjezdovky a ty ceny skipasů jsou v podstatě srovnatelné, jak si myslíte, že to bude 

letos vyplatí se českým lyžařům nebo snowboardistům vyrážet i v této době do zahraničí. 

 

mluvčí  

Tak s tou první polovinou s vámi souhlasím. Určitě se nemůžeme geograficky srovnávat s alpama, co se týče 

délky sjezdovek nadmořské výšky a podobně. Na druhou stranu ceny skipasů rozhodně se nedá říct, že jsou 

srovnatelné možná, kdybychom vzali naše největší střediska a nějaká jejich malá střední, tak tam nějakou 

korelaci můžeme najít, ale jinak je to nejmíň dvojnásobek v podstatě těch cen, takže pořád si myslím, že poměr 

cena výkon, a to, že to pro většinu Čechů moral na haků na jejich nejbližší hory. Trvá třeba hodinu a samozřejmě 

se tady mluví česky, to znamená pro děti dětské školky všechny tyhlety výhody, když se sečtou, tak rozhodně se 

nebojím o nějakou sníženou konkurenceschopnost českých hor. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

My jsme taky viděli v předchozích týdnech, že Češi berou útokem Polsko kvůli levným nákupům, tak máte nějaké 

informace třeba o polské straně Krkonoš, jaká tam je situace, jestli budou zdražovat skipasy, nebo to pořád bude 

výhodné pro české lyžaře? 

 

mluvčí  

Skipasy podle mě budou zdražovat úplně všude, protože ta energetická náročnost nebo ty provozy jsou 

samozřejmě stejné v Polsku v apách je u nás. Je pravda, že jih Polska, čili severní hranice poměrně masivně 

investují a rostou tam skiareály, zkvalitňují se to znamená část tady téhle té konkurence vzniká na druhou stranu 

je to spíš o tom, že tam jezdí Poláci. Ne zrovna úplně Češi, ale co se týče cen, tak si myslím, že to bude 

srovnatelné i nakonec v Alpách okolo těch 10 % nárůst skipasů minimálně, myslím si, že to bude úplně všude 

podobný. 

 

Právě naše lyžařská střediska jsou většinou v těch pohraničních oblastech, takže samozřejmě lákají i lyžaře ze 

zahraničí, jak velký podíl jich letos očekáváte? 
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My doufám, že ten podíl bude podobný jako v minulých letech. To znamená, že je to od 15 do 20 někde 

nárazově 25 % podíl cizinců, to znamená pořád drtivá většina, dejme tomu, 80 % jsou našinci se, to, co co a se v 

podstatě dělo poslední 2 roky, kdy tam byla zejména ta omezení vůči kvůli covidu a podobně. Si myslím, že 

tento rok doufejme už nenastane, takže my očekáváme, že ten poměr návštěvníků z ciziny bude zhruba 

takovýto. 

 

Scénář, že by Rusové vodou z kachovské přehrady zaplavili přilehlé území, je reálný. To si myslí expert na 

jaderné zbraně Vlastislav bříza s tím, že by to mělo vojenský význam, vedlo by to totiž ke vzniku tzv. rasputice, 

při které se rozsáhlé oblasti mění na bažiny. Podle břízy je právě jih Ukrajiny nejdůležitějším místem pro Rusko. 

 

Je potřeba zmínit i jednu důležitou věc, která málokdy zaznívá. My slyšíme především díky ruské propagandě, 

že nejdůležitější vzhledem k ochraně ruských menšin na Ukrajině je Donbas, ta doněcká a luhanská oblast, ale 

geostrategicky to tak vůbec není a zásadní pro ruskou federaci. Jejich Ukrajiny, troufám si tvrdit, že je důležitější 

než Donbas právě jihem Ukrajiny vede koridor na Krym, který je pro každého Rusa, když ne citovou, tak 

minimálně důležitou záležitostí, takže jich Ukrajin sám o sobě je velice důležité téma pro Rusko jako takové 

cherson. Ano, nachází se na pravém břehu Dněpru, což není tak zásadní z hlediska z hlediska obrany Krymu. 

Nicméně je to symbol je to symbol politický symbol. Víme dobře, že to je i jedna ze záležitostí, kdy prezident 

Putin udělal tu chybu, že zasáhl do vedení bojů a rozhodl o tom, že právě cherson má být bráněn do poslední, 

nechci říct, může parafrázovat Adolfa Hitlera, bych si nedovolil, ale že má být chráněn a bráněn, ač ho velitele 

přesvědčoval, že je potřeba tento tento úsek fronty vyklidit. Je však pravdou, že to, co vidíme spíše svědčí o tom, 

že nakonec prezident Putin byl přesvědčen a velká část armády se stáhla na levý břeh kněpru. 

 

Michal Půr, moderátor  

Nad vy jste sám říkal, že je na pravém břehu Dněpru cherson pod ním je už vlastně Delta Dněpru a nad 

chersonem. Je soustava přehrad ta poslední nebo, jedna z těch posledních je ta tzv. nová kakovka, spekuluje se 

o tom, že by Rusové tuto přehradu mohli vyhodit. Tím samozřejmě zásadně zaplavit to území pod přehradou a 

znemožnit postup ukrajinské armády, myslíte si, že to je scénář, který je reálný. Ta přehrada je skutečně velká 

mnohem větší než to, co my tady máme kousek za. 

 

mluvčí  

Prahou. Já nechci říkat, že je pravděpodobný, ale reálný bezesporu je Dněpr je obrovská řeka pro vaši ilustraci 

je stejně jako na Vltavě, tak na Dněpru je tzv. dniperská kaskáda, která se skládá ze šesti velkých vodních děl ze 

šesti velkých vodních elektráren. Mimochodem pro ilustraci součet výkonu těchto elektráren rovná se v součtu 

výkonu Temelína a Dukovan dohromady, čili to je nezanedbatelná část elektřiny, kterou tato soustava vyrobí. 

Nicméně hlavním významem v případě toho, že by se ruská armáda rozhodla vyhodit právě kuch vzduchu, by 

bylo vojenský význam, protože ve chvíli, kdy v jižní části Ukrajiny rozlijete, tak velké množství vody v kombinaci s 

rasputi se, která teď přichází. To, znamená to tento listopadové klasické klima přesně tak bahno, které u nás je 

až nepředstavitelné, to je někdy až do hloubky šířky několika metrů, čili opravdu je neprostupné. Ostatně, když 

na začátku války nám bylo mnohdy připomínána neschopnost neschopnost invazních ruských jednotek horveru, 

které postupovaly na Kyjev a ta kolona měla až 62 km, tak to nebyla armádní neschopnost prostě ta kolona té 

těžké techniky nebyla 100 sjet mimo silnice, protože ten terén byl tak rozbahněný, že by nemohli operovat. Oni 

by se doslova do písmene utopili, takže toto by umocnilo tu rasputicu, k tomu by zkomplikovalo zimu, a to je to, 

co v tuto chvíli Ruská federace potřebuje. Ruská federace potřebuje čas. 

 

Už za pár minut začínají na CNN Prima News polední zprávy a v nich se budeme věnovat, jak dani z 

mimořádných zisků, kterou projednávají poslanci, tak taky prezidentské kampani. Ta se už rozběhla naostro, tak 

zůstaňte s námi. Pěkné páteční dopoledne. 

 

Petr Převrátil, moderátor  

Hezké poledne sledujete CNN Prima News přinášíme další aktuální zprávy. Pojďme na ně. 
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mluvčí  

Vládní koalice se shodla na dani z mimořádných zisků řekl Stanjura podrobnosti přidá náš reportér.Bývalý 

premiér Babiš podal na ministerstvu vnitra přihlášku do prezidentské volby ukážeme, jaké jsou aktuální kurzy na 

jednotlivé kandidáty a blíží se volby do amerického Kongresu, o co sehra a kdo volby rozhodne spojíme se s 

reportérkou CNN.Poslanci dnes na mimořádné schůzi schvalují daňový balíček. Největší emoce budí zdanění 

nadměrných zisků firem. Tyto prostředky by měly v rozpočtu kompenzovat výdaje na drahé energie ve 

sněmovně je náš reportér Jakub Říha. Jakubo pěkné poledne, řekni nám, jak aktuálně vypadá diskuse o 

daňovém balíčku. 

 

Hezké poledne z Poslanecké sněmovny ještě před chvílí na plénu opozice kritizovala vládu, že řada z těch 

prostředků, které by se měly vybrat z tzv. mimořádných zisků firem, takže nepůjde obcím, že si je nechápo 

pouze stát na státní úrovni. Opozice ale prostřednictvímm slov předsedy poslaneckého klubu topnula 9 Jana 

Jakoba kontroluje, že daně mimořádná, a proto i jde o mimořádné výdaje peníze z nadměrných zisků chce vláda 

použít proto, aby nějakým způsobem kompenzovala vysoké ceny energií. Daň by měla podle ministerstva financí 

přinést do státní kasy zhruba 85 miliard korun, nicméně ministerstva odhaduje, že na pokrytí těch mimořádných 

výdajů v souvislosti s vysokými cenami energií bude potřeba zhruba 100 miliard korun, no opozice se také nelíbí, 

že k tomu daňovému balíčku je přilepeno i řada pozměňovacích návrhů. Zástupci vládní koalice se ale ráno 

shodli na tom, že řadu z těch pozměňovacích návrhů nakonec stáhnou jedním z nich by měl být i pozměňovací 

návrh Jana Jakoba stopnula 9, který původně navrhoval, aby se od příštího roku zavedla šedesátiprocentní daň 

na ty na ty výdaje neočekávané a potom další roky v roce 2024 A2 tisíce 20 5 by ta se tato daň snížila na 

čtyřicetiprocentní sazbu. Tady jsou nicméně slova předsedy poslaneckého klubu Top Ponavie Jana Jakoba. 

 

Šimon Pilek, redaktor  

Dnes by se na plénu sněmovny měla projednávat ta dlouho očekávaná winfoltex a vy už jste stihl říci, že budete 

stahovat ten svůj pozměňovací návrh, který by měl řešit sazby tedy sevrhoval 60 % v roce 23 a pak snížení na 

40 %. Tak možná, proč jste od toho návrhu ustoupil? 

 

Jan Jakob, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/  

Tak já samozřejmě pořád souhlasím s tím svým návrhem, myslím si, že podstata je správná, protože nařízení 

evropské rady Evropské unie je doporučení, aby ta sazba byla minimálně 33 % a předpokládám, že i okolní 

země budou tu sazbu v podobných úrovních stanovovat. Nicméně na tom návrhu nebyla shoda koaliční, což já 

respektuji a ten pozměňovací návrh stáhnu. 

 

mluvčí  

Českým firmám se nevyplatí vyhýbat se vinfoltex. To si myslí daňový poradce Tomáš Hajdušek. Tato mimořádná 

daň má totiž platit jen 3 roky a bylo by nevýhodné na tak krátkou dobu zavádět nové mechanismy. 

 

Každý rozumný chápe důvody pro zavedení mimořádné daně, že zde mimořádná situace vyvolaná válkou na 

Ukrajině a všichni rozumíme tomu, že pokud má stát dotovat ceny občany a pro a firmy, tak na to musí vzít a a 

logicky se hledá okruh těch, kteří na této situaci vydělávají víc, než by bylo normální. ale třeba pro, říct, že to 

naše české řešení plně ne úplně neodpovídá zcela tomu řešení, které bylo přijato v říjnu na úrovni Evropské 

unie, že jsme si udělali takovej český model a uvidíme, jak bude fungovat, tak v důvodové zprávě k návrhu tzv. 

ininfotex se předpokládá nebo se uvádí, že se předpokládá, že výnos z mimořádných daní v případě bank bude 

každoročně zhruba 33 miliard korun. Je nutno říct, že tak, jak je ten návrh napsán a předložen a já si myslím, že 

to tak správně, takže se to nebude týkat zpětně zisku roku 2022 pokud by to bylo, tak by to podle mého odhadu 

byly jednotky miliard možná nižší desítky miliard, pokud to má být opatření na na 3 roky a nebude ta daň nějak 

jakoby mítdousící efekt, tak by se asi firmám nevyplatilo dělat nějaká složitá schémata a z tý daně utíkat druhý 

za okruh okruh za je ten, že samozřejmě záleží na kvalitě té právní úpravy, nakolik ta právní úprava bude kvalitní 

a nebude se z ní moct takzvaně utéct. A tady je třeba nutno sk trošku sk skutečnost, že ten návrh infol tak z 

daně neprošel řád řádným legislativním procesem. Nebylo k němu připomínkové řízení, tak jak jsem, tak jak 

jsem měl možnost se s ním seznámit ten okruh těch subjektů. Jednak v tom samotném návrhu je nejasný ve hře 
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jsou pozměňovací návrhy, který ten okruh subjektů buď rozšiřují nebo zužují, takže ono záleží na kvalitě toho 

výsledného textu, který bude přijat. 

 

A tady už vidíme čistý zisk vybraných bank, které zveřejnily údaje za první 3 čtvrtletí letošního roku Moneta 

Money Bank ohlásila čistý zisk v tomto období ve výši 4,1 miliardy korun. Komerční banka ve výši 12.9 miliardy 

korun české spořitelně vzrostl čistý zisk na 15 miliard korun a raiffeen bank na 5,47 miliardy korun a tady už 

vidíme procentuální meziroční nárůst čistého zisku u Moneta Money Bank 42 celých procent. Komerční banka 

51,1 % Česká spořitelna nárůst o 40 % Raiffeisen Bank o 89 %. Prezident Miloš Zeman vetoval novelu státního 

rozpočtu na letošní rok v dopise, který poslal předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové 

napsal, že mu vadí především nižší příjmy do státní kasy, než by mohly být v případě přijetí novely zákona o 

daních z příjmů. Podle předsedy vlády Petra Fialy se tento krok dal očekávat. 

 

Já jsem nebyl překvapen tím, že pan prezident vetoval návrh novely státního rozpočtu na rok 2022, a to z toho 

důvodu že 
 

 

 
Odpole dn í vy sílá ní 

Odpolední vysílání  
CNN Prima News | 04.11.2022 | Zpráva: 1 | Sledovanost pořadu: 0  

Beey,  

Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io). 

 

mluvčí  

Miloši Zemanovi se nelíbí současný schodek rozpočtu na tento rok a s hospodařením vlády nejsou spokojeni ani 

ekonomové, kteří jí radí, jenže reptají také občané. Ti už také vyšli do ulic před kabinetem jsou 2 cesty zbrzdit 

zadlužování, a nebýt oblíbený nebo utrácet dál, dokud se systém nezhroutí. To by vedlo k ještě větší neoblibě, 

ale později se, by se kudy vláda Petra Fialy měla vydat, zeptám politologa Pavla Šaradína. Dobrý den. Dobrý 

den. A také komentátora Thomase kulidakise, i vám pěkný den. Dobrý den. Začneme jednou aktuální zprávou, 

bývalý premiér Andrej Babiš dnes ráno podal na ministerstvu vnitra přihlášku do prezidentské volby. Svými 

podpisy ho podpořilo 56 poslanců jeho hnutí ANO v minulosti měl Babiš velmi útočnou rétoriku. Teď se tváří jako 

své lepší já tak věříte v jeho zázračnou proměnu, pane docente. 

 

Příliš tomu nevěřím myslím, že ta státnická poloha mu vydrží nějaký čas, řekněme, 2 týdny, 3 týdny a potom, 

když začne ostřejší kampaň, tak si myslím, že i on rétoricky se promění. 

 

Pane kulidakisi, jak vy to vidíte Andrej Babiš jako státník? 

 

Já si myslím, že to bude hlavně souboj jeho se s sebou samým, protože Andrej Babiš je známý svou 

impulsivností. On to sám sobě přiznává, takže sám jsem zvědavý, nakolik dokáže se držet ukázněný, aby tedy 

byl takový, jakého většina voličů pravděpodobně chce. To znamená člověk distingovaný člověk ukázněný a 

člověk sjednocující, pokud se mu to povede, tak si to samozřejmě pro něj jenom dobře a pro jeho podporovatele, 

no a pokud ne, pokud zase někde na někoho vyjede, no, tak to mu rozhodně nepřidá, ale myslím si, že udělá 

naprosté maximum, proto i už teď, když vystupuje, tak vidíme, že místo těch řízných slov, které používal na 

vládu často, tak kritizuje ale kritizuje mírněji. To znamená, připomíná mi to on se vlastně snaží dostat k tomu, co 

ho měli Václav Klaus, také s Milošem Zemanem. To znamená urazit ale bonmotem, který je nejenom a lidé ho 

ho vtipně dokáže jednoduše opakovat a zároveň je výstižný a tím pádem tedy nevypadá agresivně, ale zároveň 

tu kritiku provede. 

 

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek vetoval novelu rozpočtu a na letošní rok. Vadí mu, že příjmy jsou nižší, než 

mohly být, pokud by byla nejprve přijata úprava zákona o daních z příjmů. Pouze připomenu, že, nově by měl 
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schodek dosáhnout 375 miliard korun. Je rozhodnutí Miloše Zemana jenom jakýmsi symbolickým gestem 

nesouhlasu nebo může mít na rozpočet nějaký praktický dopad, pane docente. 

 

No, je to věc poměrně neobvyklá a já bych k tomu možná přidal ještě jednu důležitou věc. To zdůvodnění se týká 

nejen těch příjmů, jak jste o tom hovořil, ale také rušení superhrubé mzdy před dvěma lety, kdy on sám 

požadoval, aby právě toto zrušení trvalo pouze 2 roky a dnes se k tomu jasně vyjádřil, že nic takový žádným 

takovým způsobem se o tomto vláda nebavila nejednala, a proto také ten rozpočet vetoval, myslím si, že 

upozorňuje vcelku správně, pokud máme mít silný stát v době krize, tak by měl mít i dostatečné příjmy a z jeho 

pohledu na to vláda zatím nedbá. Dokáže si představit částky větší, ale jak říkám, je to krok poměrně neobvyklý 

a spíš se snaží upozornit vládu na to, že by pokud chce, aby ten stát skutečně byl silný, tak, aby zvýšila tu 

příjmovou část rozpočtu. 

 

Pane kulidakisi, jak vy chápete to prezidentovo veto rozpočtu? 

 

Jo, chápu jako něco, co jsem čekal a nejsem jediný, kdo, kdo to čekal, protože pravdou je, že tedy státní 

rozpočet by měl být. Pokud poměříme, a tak je to vždycky se státním rozpočtem, nakolik je to výraz příjmů a 

přání, které se stávají myšlenkou vlády, to znamená, co si naplánuje a toho, co skutečně dostane, tak bohužel v 

tomto případě to vypadá, že opravdu vláda si tam napočítala peníze ještě k nim nemá ani v podstatě schválený 

zákon. To mluvím o té tzv. dani z mimořádného zisku. Je otázka, nakolik se bude i optimalizovat a byl jsem 

docela i překvapený, že i někteří vládní politici třeba i zde na Primě to byl pan Skopeček za ODS, tak také 

kritizovali ten rozpočet byli to také pravicoví ekonomové. Je to totiž pravdou, že tam opravdu je hodně příjmů, 

které plavou na vodě a zároveň je tam hodně výdajů, které pravděpodobně určitě budou, ať už je to pomoc 

občanům, ať jsou to výdaje na kontroly obnovené na hranicích, anebo jsou to například pomoc lidem s energiemi 

i energiemi a další výdaje třeba na uprchlíky tady z Ukrajiny, takže ty výdaje určitě budou plus ještě já bych přijal 

jednu věc. Teď vláda teď vláda stále více zbrojí, to znamená vydává na armádu, takže ty peníze logicky někde 

chybějí, když se o těch hranicích, tak už teď třeba víme, že to je minimálně co jsme měli poslední informace od 

policejního prezidenta Vondráška, tak se bavíme o nějakých 290 milionech, takže ty peníze tečou budou téct a 

nevypadá to, že by ty peníze bylo ložené, že je stát vybere. A pokud nechce vláda zvyšovat daně, jak tvrdí, že 

nechce, tak je opravdu otázka, kde to chce vzít. 

 

A nehází Zeman vládě klacky pod nohy z jiného důvodu, než jsou obavy o státní finance a máme čekat, že 

takových klacků, v uvozovkách, bude ve zbytku jeho funkční období přibývat. Pane šaradíne? 

 

Tak v zásadě, dalo by se to tímhle způsobem interpretovat. Nicméně tam vláda má jasnoušinové 

pravděpodobné, že prezident také přehlasuje. On spíš chtěl skutečně upozornit na ty věci, které se, o kterých se 

vedou v rozpravě a jak říkal, také pan kulidis i samotní někteří členové vlády, respektive vládních stran, tak 

upozorňují na to, že ten rozpočet není dokonalý a že určitě by se o něm měla vést. Ještě velká debata. 

 

Pane kulidakisi, jak vy to chápete, jak to bude vypadat ve zbytku funkčního období pana prezidenta? 

 

Na to funkční období je stále kratší a kratší a pravděpodobně viděli jsme to už při předávání státních 

vyznamenání prezident Zeman nemá příliš touhu to vypadá, aby se rozcházel úplně ve zlém. To znamená, teď 

spíš tam, kde se může dostat do klinče s vládou, tak to jsou prezidentské volby, volby jeho nástupce, protože on 

podporuje ty kandidáty, které pětikoalice neoznačila jako jedny z těch, které ona má, tedy v oblibě, protože 

nevygenerovala zatím svého kandidáta, takže ale označila ty 3. To znamená pana Pavla, paní Nerudovou a 

pana Fischera, kdežto prezident Zeman se netají podporou Josefa Středuly a Andreje Babiše, takže ta může být 

nějaký klič klinž, ale tohle si myslím, že to veto, které stejně se přehlašuje, přehlasuje, takže to není výraz toho, 

že by nějak moc šel proti vládě, dokonce ani nedorazil do parlamentu na rozpravu. Neúčastní selád prostě přidal 

se k tomu chóru hlasů prezident, které kritizují rozpočet, který podle těchto kritiků a jejich více než méně stojí 

naprosto na vodě. 
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Vláda zoufale shání peníze pro státní rozpočet. Ekonomové jí radí zvyšte daně, ale do toho se kabinetu Petra 

Fialy moc nechce v předvolebních slibech to totiž výslovně odmítli. Peníze ovšem z nás vytáhne, jinak jenom 

ještě neví, jak vrátí se poplatky ve zdravotnictví, budeme mít školné nebo půjdeme později do důchodu. Všechny 

možnosti jsou ve hře a já je teď proberu s poslancem za hnutí ANO Alešem juchelkou a také europoslancem za 

topla 9 Jiřím Pospíšilem. Dobrý den pánové. 

 

Krásný den. Dobrý den. 

 

Zbyněk Zykmund, redaktor  

Začneme aktuální zprávou před chvílí jsme slyšeli, že expremiér Andrej Babiš dnes ráno podal na ministerstvu 

vnitra přihlášku do prezidentské volby. Podpořilo ho podpisy 56 poslanců jeho hnutí ANO v minulosti používal 

Babiš velmi útočnou rétoriku. Teď se tváří jako své lepší. Já věříte, že se stane prezidentem všech občanů a 

bude svědomitě vykonávat funkci, když jako poslanec má jednu z nejhorších docházek do sněmovny. Pane 

juchelko, předpokládám, že 2× ano odpovíte. 

 

mluvčí  

Tak já si myslím, že Andrej Babiš byl premiérem v tom minulém volebním období, také pro všechny občany a 

myslím si, že takhle bude pokračovat samozřejmě, i pokud by se stal prezidentem. Nicméně dneska to oficiálně 

stvrdil tím, že na ministerstvu vnitra odevzdal tady těchto 56 podpisů, mezi kterými je i můj podpis a stal se tedy 

oficiálním kandidátem na prezidenta České republiky a domnívám se, že pojede velmi pozitivní kampaň 

neútočnou kampaň a myslím si, že budeme všichni moc mile překvapeni z toho, jakým způsobem tu povede. 

Nicméně na nebude to jenom otázka médií nebo Bill bo něj přišlo. 

 

VHOS, jak se bude teď chovat v té Kampa a co bychom od něj měli očekávat, pokud by byl zvolen? 

 

Tak bývalý premiér Andrej Babiš je silná politická váha a je dobře, že se do kampaně o prezidentský post hlásí 

silné politické váhy. Já sám ho samozřejmě Andrej Babiše nebudu volit, kritizoval jsem ho jako premiéra, na 

druhou stranu musím uznat, že on je jako politik mimořádně aktivní a že teď uvidíme, jak jeho energie v zásadě 

změní celý průběh volební prezidentské kampaně i ostatní kandidáti budou muset vyrazit do ulic a ta kampaň 

celkově myslím, že bude mnohem zajímavější, než kdyby se do ní přihlásili lidé, kteří s politikou nemají žádné 

zkušenosti, které z velké části ani neznáme a kteří třeba mají i škrloupy z minulosti, takže ty Andrej Babiš 

samozřejmě má také výrazné, takže já jsem rád, když se do souboje o určitý politický post přihlásí co nejvíce 

kandidátů prospívá to, řekněme, té demokratičnosti volby, ale nebudu zapírat, že jsem stál kritikem Andreje 

Babiše toho, jak tady vládl, jak agroferti pro důvod, proč určitě můj hlas nezíská. 

 

Zvyšte daně radí ministrům ekonomická rada vlády. Důvod je jasný je třeba naplnit prázdnou státní kasu. Podle 

ekonomů by se například přímá daň měla vrátit na úroveň z roku 2020, tedy před zrušením superhrubé mzdy. 

Rostou totiž státní výdaje, ale ne příjmy předseda vlády Petr Fiala ale zopakoval, že jeho kabinet přímé daně 

zvyšovat nechce, a tak se ptám zvyšovat nebo nezvyšovat daně v době, kdy všechno zdražuje. Pane poslanče 

juchelko. 

 

Aleš Juchelka, poslanec /ANO/  

Tak v tuto chvíli vidíme, že kabinet zvyšovat daně nechce a že de facto provádí i v rámci Poslanecké sněmovny 

a dneska to budeme probírat i u druhého čtení daňového balíčku. Takovou bych řekl dichotomii, kde, říká my 

daně zvyšovat nebudeme, ale potřebujeme samozřejmě jako ten zodpovědný pravicový kabinet do státního 

rozpočtu nalít nějaké peníze ten vinfoltex by měl prý přinést až 100 miliard korun. Já sám jsem na to zvědavý, 

domnívám se, že tady toto číslo je opravdu velmi nadnesené, obzvláště, když do této chvíle koaliční poslanci 

vůbec neví, pro kterou z těch variant různých pozměňovacích návrhů budou budou hlasovat, zdali to bude 

opravdu, já nevím, 60 %, respektive 79 nebo jenom 40, zdali tam budou všechny banky nebo jenom první pětice 

šestice, domnívám se, že to je velká neznámá a uvidíme za pár minut, kdy vlastně se tady tento bod rozběhne. 

Navíc tam Přibyl pozměňovací návrh, který naštěstí byl stažen, a to je na snížení daně z hazardu pana poslance 



18/48   © 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |  

Bendy, který měl z kasy odčerpat jednu miliardu korun, takže já se domnívám, že prostě tato vláda je opravdu 

velmi chaotická nejen v těch rozhodnutích, ale i v těch praktických věcech, jakým způsobem přináší do 

Poslanecké sněmovny jednotlivé legislativní návrhy, poněvadž, například ten vinfoltex, což by měla být klíčová 

vlajková loď z hlediska příjmů do státního rozpočtu, je dán pozměňovacím návrhem ve druhém čtení pana 

poslance ne ministra. Ale pana poslance Stanjury, není to vládní návrh ministerstva, ale je to poslanecký návrh 

pana poslance Stanjury, je to prostě nevídané a samozřejmě, že jsme v nějaké krizové době. Nicméně v tuto 

chvíli nevidím žádný prostor k tomu, abychom ty daně zvyšovali, ale také nevidím prostor k tomu, abychom 

nějakým lobbistickým skupinám ty daně ty daně odpouštěli. 

 

mluvčí  

Pane europoslanče zvyšovat nebo nezvyšovat daně, někteří ekonomové říkají, že bez toho se zkrátka dál 

nepohneme. 

 

Tak pan poslanec Juchelka hovoří o foltex seckterou, chce vláda řešit stejně jako jiné evropské vlády, nárůst cen 

energií a sociálními výdaji, které vláda musí a je to tak správné pomoci lidem a firmám. Na druhou stranu tady 

jsou ale problémy strukturálního deficitu, to znamená trvalého deficitu, který permanentně narůstá nezávisle na 

tom, jaké energetické krizi nyní aktuálně čelíme a já budu velmi rád, když vláda najde cestu, jak začít 

strukturálně snižovat dlouhodobě rozpočet, respektive deficit rozpočtu, a přitom nezvyšovat daně, ale musíme si 

říci, že problém je v tom, jak Babišova vláda za podpory i některých pravicových stran Topola deve to nebyla 

nezodpovědně zrušila superhrubou mzdu a tím vytvořila sekyru 100 miliard na straně příjmů rozpočtu a pokrýt 

tento výpadek. Jenom šetření bude velmi těžké, přál bych si to nechci, aby vláda zvyšovala lidem daně, zvláště v 

této situaci, ale bude tedy muset velmi tvrdě škrtat a přijímat jiná nepopulární opatření, která ji doporučuje nerv ta 

ekonomická rada vlády, jako jsou například a teď neříkám, že se vláda pro ně rozhodne, ale budou tohle takové 

věci jako třeba zavedení školného a na vysokých školách. Já si to nepřeju, ale nebude pro zvýšení daní, budou 

to jiné nepopulární kroky. Není možné řešit tammiliardové schodky rozpočtu bez toho, že se to dotkne nějakým 

způsobem veřejných financí takové řešení se samozřejmě líbilo, ale ono na stole není. 

 

Vypadá to, že vlna teplého počasí je definitivně u konce, a tak se česká horská střediska chystají na první zimní 

návštěvníky. 

 

Jaroslav Brousil, moderátor  

Otázkou je, jak bude nadcházející lyžařská sezónana vypadat podle vyjádření skiareálů se lyžaři nemusí obávat 

větších omezení na sjezdovkách a i v této mimořádné době budou mít k dispozici služby v co největším rozsahu. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

Detaily teď s probereme s ředitelem asociace horských středisek Liborem knotem, kterého vítáme v novém dni. 

Dobré ráno. Dobré ráno. Podle mě se dá říct, že Češi jsou konzervativní a neradi mění něco ve svých návycích, 

včetně trávení volného času, tak přesto ale dá se očekávat nějaký větší odliv lyžařů letos během sezóny 

vzhledem k těm rostoucím nákladům na životní život jako takový. 

 

mluvčí  

Samozřejmě jsme rádi, že ten konzervatismus tady je i v našem průzkumu veřejného mí 85 % návštěvníků si 

myslí totéž, že je potřeba i v této těžké době vyjet ven trošku relaxovat pobyt na horském vzduchu je pro ně 

něco, co si nenechají ujít. Samozřejmě ta druhá část je, že inflace a všechny ty vlivy, které máme kolem sebe a 

budou znamenat určitě to, že ne všichni si budou moct třeba dovolenou na horách dovolit, ale my doufáme, že to 

bude třeba jenom zkrácení pobytu z týdne na nějaký prodloužený víkend a doufáme v co největší návštěvnost. 

 

Jaroslav Brousil, moderátor  

Někteří Češi také často vyrážejí právě za lyžováním do zahraničí. Můžeme si otevřeně říct, že přece jen čekají 

tam často menší fronty, větší sjezdovky a ty ceny skipasů jsou v podstatě srovnatelné, jak si myslíte, že to bude 

letos vyplatí se českým lyžařům nebo snowboardistům vyrážet i v této době do zahraničí. 
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mluvčí  

Tak s tou první polovinou s vámi souhlasím. Určitě se nemůžeme geograficky srovnávat s alpama, co se týče 

délky sjezdovek nadmořské výšky a podobně. Na druhou stranu ceny skipasů rozhodně se nedá říct, že jsou 

srovnatelné možná, kdybychom vzali naše největší střediska a nějaká jejich malá střední, tak tam nějakou 

korelaci můžeme najít, ale jinak je to nejmíň dvojnásobek v podstatě těch cen, takže pořád si myslím, že poměr 

cena výkon, a to, že to pro většinu Čechů morálháků na jejich nejbližší hory trvá třeba hodinu a a samozřejmě se 

tady mluví česky. To znamená pro děti dětské školky všechny tyhlety výhody, když se sečtou, tak rozhodně se 

nebojím o nějakou sníženou konkurenceschopnost českých hor. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

My jsme taky viděli v předchozích týdnech, že Češi berou útokem Polsko kvůli levným nákupům, tak máte nějaké 

informace třeba o polské straně Krkonoš, jaká tam je situace, jestli budou zdražovat skipasy, nebo to pořád bude 

výhodné pro české lyžaře? 

 

mluvčí  

Skipasy podle mě budou zdražovat úplně všude, protože ta energetická náročnost nebo ty provozy jsou 

samozřejmě stejné. V Polsku vlpách je u nás je pravda, že jih Polska, čili náš severní hranice poměrně masivně 

investují a a rostou tam skiareály zkvalitňují se to znamená část tady téhle té konkurence vzniká. Na druhou 

stranu je to spíš o tom, že tam jezdí Poláci, ne zrovna Češi, ale co se týče cen, tak si myslím, že to bude 

srovnatelné i nakonec v Alpách okolo těch 10 % nárůst skipasů minimálně, myslím si, že to bude úplně všude 

podobný. 

 

Právě naše lyžařská střediska jsou většinou v těch pohraničních oblastech, takže samozřejmě lákají i lyžaře ze 

zahraničí, jak velký podíl jich letos očekáváte? 

 

My doufáme, že ten podíl bude podobný jako v minulých letech. To znamená, že je to od 15 do 20 někde 

nárazově 25 % podíl cizinců, to znamená pořád drtivá většina, dejme tomu, 80 % jsou našinci, a to, co se v 

podstatě dělo poslední 2 roky, kdy tam byla zejména ta omezení vůči kvůli covidu a podobně. Si myslím, že 

tento rok doufejme už nenastane, takže my očekáváme, že ten poměr návštěvníků z ciziny bude zhruba 

takovýto. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

Tak a teď pojďme probrat to méně příjemné, i když doufám, že to nebude tak moc nepříjemné, a to jsou ty 

konkrétní ceny. Vy jste zmiňoval, že ceny skipasů logicky vzhledem k té situaci asi budou růst, tak pojďme to 

nějak procentuálně vyčíslit, o kolik to podraží, kolik máme připravit peněz? 

 

mluvčí  

Tak my jsme to spočítali na příkladu 30 největších areálů v Česku, kde nám to číslo vyšlo zdražení mezi 10 a 15 

procenty, pokud se to transponuje na všechny areály, které jich je u nás 250 nebo něco takovýho, tak to bude 

trošku níž, to znamená, je to pod hranicí inflace. Ono jde samozřejmě o to, že je to relativně mírné zvýšení těch 

cen na to, co se děje kolem nás, protože ceny energií jsou násobně větší všechny ostatní vstupy, tak rozhodně 

platí, že do tohoto navýšení nelze promítnout všechna ta navýšení, která jsou kolem, to prostě musí být 

konkurenceschopné. Ta cena, to znamená i ta poptávková složka té cenotvorby tady musela hrát roli, takže to 

zvýšení není tak velké. Na druhou stranu se ta střediska modernizují i v tom prodejním systému, to znamená-

liprodeje, anebo i plovoucí ceny jsou všechno možnosti, kdy se dá ušetřit na ceně toho skipasu. To znamená, 

určitě doporučuju si nekupovat až na místě v pokladně, kde ten skipas může být o 20 plocen dražší než třeba 

online dopředu. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

Dobře tak skipas máme a teď se chceme i dobře najíst během toho lyžování. Já bych si klidně dala třeba 
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nějakou klobásu a pivo, nakolik mě to vyjde a jestli už není teda lepší vzít si nějaký ten Řízek. 

 

mluvčí  

S sebou. Já myslím, že to je zhruba v relacích jako všude jinde jako ve městech, tak jak to diváci znají určitě ze 

svých jaksi měst a obcí, takže to navýšení nečekám, že bude nějakým způsobem jiné v těch dalších službách. 

To znamená ani ne stravování ani neubytová, tam si myslím, že ne to bude podobné jako všude jinde. 

 

Jaroslav Brousil, moderátor  

Pojďme to tady vzít teď z toho druhého pohledu, tedy těch, kteří zkrátka musí zdražovat a začneme u těch 

lyžařských areálů. To navýšení říkáte, že často třeba kolem 10 %. Je to tedy dostatečné, aby to pokrylo veškeré 

ty náklady, které se meziročně zvýšily. Nemůže být tato sezóna pro provozovatele ztrátová? 

 

mluvčí  

Může určitě platit to, co jsem říkal, před chvílí, že to nepokryje veškeré ty navýšení vstupů. To navýšení cen, to 

znamená, bude to pro ně ekonomicky určitě horší, to znamená do budoucna určitě to bude mít vliv na, dejme 

tomu, velikost investic v dalších letech a podobně. Bude to náročná zima v každém případě pro někoho to bude 

opravdu na hranici v podstatě zisku a ztráty v každém případě teď neevidujeme z těch středních a větších 

středisek žádné, které by už teď řeklo, že do provozu v letošní sezóně nepůjde. Naopak tam evidujeme spíš tu 

snahu, co jsme zmínili na začátku, že do toho na chtějí jít jít naplno a šetřit samozřejmě musí, ale rozhodně by to 

nechtěli dělat na úkor zákazníků. To znamená určitě ne na vysněžení a úpravě sjezdových tratí, anebo na 

omezování lanovek a vleků. 

 

14 hodin přinášíme další aktuální zprávy, pěkné odpoledne.Sněmovna dnes schválila daň z neočekávaných 

zisků ta by se měla vztahovat na energetické petrolejářské nebo těžební firmy a také banky. Příjmy z ní mají 

sloužit pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se zastropováním cen energií. Daň má 

platit od příštího roku do roku 2002 25 a jejich sazba bude 60 %. Současně jsme z časových důvodů museli, 

abychom to stihli do konce roku načíst v druhém čtení vlastně za zavedení té mimořádné daně jenom v daně z 

mimořádných zisků, která bude použita pouze pro mimořádné výdaje. Já nemám žádnou radost z toho, že jsme 

tuto daň museli zavést, ale je to šance, jak kompenzovat zvýšené náklady na energie jednak domácnostem a 

jednak malým a středním podnikatelům. My použijeme ty kompenzace 2 nástroje dneska schválila Poslanecká 

sněmovna 1 nebo první z nich ten druhý bude zastropování výrobních cen u výrobců energie, kdy bude 

stanovena maximální cena za jednu vyrobenou megawatthodinu a zbytek se bude odvádět a zase i z toho z této 

části budeme platit ty kompenzace v příštím roce odhadovaný výnos a tím pádem i použití pro ty kompenzace v 

roce 2023 z obou dvou těch nástrojů dohromady je přibližně 100 miliard korun. 
 

 

 
Nový de n 

Nový den  
CNN Prima News | 04.11.2022 | Zpráva: 1 | Sledovanost pořadu: 0  

Beey,  

Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io). 

 

Jaroslav Brousil, moderátor  

Krásné ráno z datem 4. listopadu je půl deváté a nový den. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

Pokračuje dál a už za chvíli vám nabídneme nejen zpravodajský přehled, ale taky rozhovor o tom, jak bude 

vypadat nadcházející lyžařská sezóna otázka je jasná podraží skipasy ubytování občerstvení atd. vše co od hor 

očekáváme, anebo se ceny udrží na nějaké příjemné úrovni a berrazí se vyplatí se letos vyrazit na hory i do 

zahraničí to vše probereme už za chvíli teď ale další zprávy a Honza socha hezké ráno. 
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Jan Socha, redaktor  

Pěkné ráno i ode mne po půl deváté nabízím poslední zprávy v novém dni, vítám vás u nich prezidentští 

kandidáti mají v těchto dnech napilno. Na ministerstvo vnitra postupně přinášejí podpisové archy. Premiér Petr 

Fiala v našem vysílání pak vysvětlil, proč podporuje bývalého gen. Petra Pavla i přesto, že má komunistickou 

minulost podobně jako expremiér Andrej Babiš. 

 

mluvčí  

Další zájemce o Pražský hrad odevzdal na ministerstvo přihlášku a podpisy. Senátor, který už jednou v 

prezidentské volbě. 

 

Neuspěl. Pavel Fischer dohromady získal 54 podpisů z řad poslanců a senátorů. 4 z nich ale prý možná budou 

neplatné. 

 

Protože těm senátorům, kteří mi to podepisovali, mezitím skončil mandát. 

 

Zatím se do boje o hrad přihlásilo oficiálně 12 uchazečů na ministerstvo vnitra taky v dalších dnech zamíří víc 

než 50 000 podpisů od občanů pro bývalého gen. Petra Pavla. 

 

Dneska jsme na nějakém čísle kolem 80 000, ještě se to může změnit. 

 

Pavel i Babiš byli v KSČ u Babiše se řeší, zda byl agent StB u Pavla, jestli měl být vojenský rozvědčík. 

Komunistická minulost vadí i premiéru Petru Fialovi. I přesto je ale Pavel jedním z těch, které vládní koalice 

podporuje. 

 

Jsem si přál, aby 30 let více než 30 let po listopadu 79 měli prezidenta, který tu komunistickou minulost nemá a. 

Podporujeme 3 kandidáty. 

 

Sabina Dračková, redaktorka  

Fiala v pořadu co na to premiér ocenil, že Pavel sloužil České republice v NATO a má západní orientaci? 

 

mluvčí  

Taky se podívejme, kdo je tedy tím hlavním protikandidátem a jakou ten ten má minulost. 

 

Nejsem na to pyšný. Ano, stal jsem se členem, protože jsem chtěl mít lepší možnost pracovat v zahraničí. Nebyl 

jsem žádný reprezentant režimu se budu soudit tak dlouho až ten soud mi dát zapravdu. 

 

Prezidentské volby budou ne o minulosti, ale o současnosti a hlavně v budoucnosti o schopnosti vypořádat se s 

krizí. 

 

Přihlašovat se do prezidentského klání můžou zájemci do úterka. Volby budou třináctého a 14. ledna redakce a 

Sabina Dračková, CNN Prima News. 

 

Jan Socha, redaktor  

Senátor Pavel Fischer odevzdal přihlášku a podpisy potřebné ke kandidatuře na prezidenta. Stejný krok před pár 

desítkami minut udělal i bývalý premiér Andrej Babiš. Podle politologa Petra Druláka bude lídr hnutí ANO patřit k 

favoritům. Naopak Fischerovi velké šance nedává. 

 

Petr Drulák, bývalý velvyslanec ČR ve Francii  

Pavel Fischer patří k těm třem kandidátům, kterou lze označit za oficiální má podporu vládní koali koalice je 

blízký té je blízký vládní koalici. Jeho šance je je asi je nenulová, ale není nijak velká rozhodně nepatří k 
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favoritům k favoritům té volby on se profiluje jako leh akce akce v té věci poměrně lavíruje, takže uvidíme, jak se 

mu podaří v těch debatách vyjasňovat pochybnosti ohledně jeho vztahu k genderu a k dalším otázkám. Danuše 

Nerudová i je někdo, kdo se velmi těžko zatím politicky identifikuje. Je to kandidát nepolitický, což pro část voličů 

může být část voličů to vnímá jako výhoda pro výkon té funkce je to spíše handicap. Její podstatnou výhodou je 

také, že za ní stojí velká média a velké peníze, takže z tohohle hlediska samozřejmě to bude někdo, kdo v té v té 

kampani bude hrát určitou roli Andreje Babiše, česká veřejnost zná jako osobnost jako politika. Patří k těm 

kandidátům, kteří tedy nejsou oficiální, jsou spíš opoziční spolu s s Jaroslavem baštou Tomášem Březinou a 

dalšími samozřejmě je to člověk, který patří k favoritům té volby, ale to jak to, jak nakonec voliči rozhodnou, jak 

budou vnímat to, že by Andrej Babiš měl být na Pražském hradě. To je velmi otevřená otázka. 

 

Jan Socha, redaktor  

Hlavní město ani více než měsíc po komunálních volbách nemá nové vedení. Pražští zastupitelé přerušili svoje 

ustavující zasedání do 24. listopadu. Až tehdy se má zvolit primátor jeho náměstci a radní vyjednávání začala 

ihned po volbách. Dosud se však dohody na nové koalici nepodařilo dosáhnout. 

 

Jiří Pospíšil, europoslanec /TOP 09/  

My v tuto chvíli nemáme ještě dohodu, protože naším cílem je vládnout na vládní půdorysu, to znamená s 

demokratickými stranami, ne s hnutím ANO, byť to pan Čižinský opakuje, že chce vládnout s hnutím ANO. 

Nechceme, ale ta dohoda se stále ještě nedaří. 

 

mluvčí  

Je potřeba si uvědomit, že se hned po těch volbách podíváte na ty výsledky a vlastně ty věci ty čísla nedávají 

snadnou jako matrici, tak je zřejmé, že ta dohoda nebude úplně jednoduchá a určitý jakoby antagonismus mezi 

tou stávající koalicí, kam shodou okolností oba patříme a vlastně tou původní opozicí jsou zdrojem různých 

jakoby osobních animozit. 

 

Po těch pěti týdnech, když se to někam nehnulo, tak jsme přišli s tím, že vítězi voleb nabízíme dočasnou časově 

omezenou podporu menšinové radě, a to z toho důvodu, aby nevládla i nadále rada z voleb roku 2018, což jsme 

i dneska tam několikrát zopakovali, protože to sice legální je to podle zákona, ale už je to nelegitimní, aby dál 

tady vládli lidé, z nichž z 11 členů Rady 3 dokonce nejsou ani zastupitelé zvolení. To, znamená, to prostě 

nedává žádný smysl a my tím bysme vlastně umožnili. My jsme umožnili jednak jednat o koalici a jednak, aby 

plnohodnotně se tady připravovali věci, které jsou nutné, což je se. 

 

Jiří Pospíšil, europoslanec /TOP 09/  

nám nepodaří po třech týdnech a my se opravdu snažíme se dohodnout na vládním půdorysu, to znamená 

koalice spolu STAN a Piráti, tak takovéto modely mohou, případně přijít na stůl. 

 

Jan Socha, redaktor  

Je načase v NATO přivítat Finsko a Švédsko, řekl to generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Podle něj 

splnily oba státy podmínky pro přijetí do Severoatlantické aliance, a tak bude vyjednávat s Tureckem, které jejich 

vstupu dosud brání. Vyčítá jim totiž, že přijímání přijímají uprchlíky z řad kurdských militantů. Turecko tyto osoby 

považuje za teroristy. 

 

mluvčí  

Finsko. 

 

A Švédsko splnilo svou dohodu s Tureckem. Staly se silným partnery v našem společném boji proti terorismu ve 

všech jeho formách a projevech a jsou zjevně odhodlání s Tureckem dlouhodobě spolupracovat a společně řešit 

jeho bezpečnostní problémy. Je tedy načase přivítat Finsko a Švédsko jako plnohodnotné členy NATO. Jejich 

vstupem bude naše aliance silnější a naši lidé bezpečnější. 
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Jan Socha, redaktor  

Polsko začalo stavět bariéru na hranici s Kaliningradskou oblastí. Jeho ministr obrany se obává, že ruská 

enkláva by se mohla stát novou přestupní stanicí běženců na cestě do Evropské unie. Příliv migrantů způsobil 

minulý rok na hranicích Polska a pobaltských států s Běloruskem rozsáhlou humanitární krizi. 

 

mluvčí  

Blízký východ, Afghánistán a některé země Afriky odtud mířily přes Bělorusko v druhé polovině loňského roku 

tisíce migrantů do Evropské unie s úmyslem rozvrátit Evropu svážel Lukašenkův režim. Běžence mimo jiné na 

hranice s Polskem, než oba státy oddělila 5 m vysoká ocelová zeď v zimě a v blátě zemřelo nejméně 20 lidí. S 

obavami z podobného vývoje teď hledí Varšava na hranici s Ruskem. 

 

Kvůli znepokojujícím informacím o plánovaných letech z Blízkého východu a severní Afriky do Kaliningradu jsem 

se rozhodl posílit ochranu hranice. 

 

Přestože riziko se zatím reálně neprojevuje, polská armáda už začala budovat 2,5 metru vysokou bariéru ze 

žiletkového drátu. Uzavření hranic s Běloruskem se Polsku osvědčilo chaos a střety z minulé zmy jsou minulostí 

a pohraniční stráž řeší spíše zoufalé pokusy jednotlivců. 

 

Dočasná bariéra na hranici s Běloruskem zabránila nebo minimálně výrazně omezila hybridní útoky vedené s 

Minsku. Proto postavíme podobnou zátarasu na hranici s Kaliningradskou. 

 

Oblastí. 

 

Ta je dlouhá celkem 210 km a její posílení, včetně elektrického plotu by mělo být hotové do září hrozbou migrace 

z Kaliningradu se zabývá také sousední Litva. Daniel Konewka, CNN Prima News. 

 

Vypadá to, že vlna teplého počasí je definitivně u konce, a tak se česká horská střediska chystají na první zimní 

návštěvníky. 

 

Jaroslav Brousil, moderátor  

Otázkou je, jak bude nadcházející lyžařská sezóna vypadat podle vyjádření skiareálů se lyžaři nemusí obávat 

větších omezení na sjezdovkách a i v této mimořádné době budou mít k dispozici služby v co největším rozsahu. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

Detaily teď probereme s ředitelem asociace horských středisek Liborem knotem, kterého vítáme v novém dni 

dobré ráno dobré ráno podle mě se dá říct, že Češi jsou konzervativní a neradi mění něco ve svých návycích, 

včetně trávení volného času. Tak přesto ale dá se očekávat nějaký větší odliv lyžařů letos během sezóny 

vzhledem k těm rostoucím nákladům na životní na život jako takový. 

 

mluvčí  

Samozřejmě jsme rádi, že ten konzervatismus tady je i v našem průzkumu veřejného mínění 85 % návštěvníků 

si myslí totéž, že je potřeba i v této těžké době vyjet ven trošku relaxovat pobyt na horském vzduchu je pro ně 

něco, co si nenechají ujít. Samozřejmě ta druhá část je, že inflace a všechny ty vlivy, které máme kolem sebe, 

budou znamenat určitě to, že ne všichni si budou moct třeba dovolenou na horách dovolit ale my doufáme, že to 

bude třeba jenom zkrácení pobytu z týdne na nějaký prodloužený víkend a doufáme v co největší návštěvnost. 

 

Jaroslav Brousil, moderátor  

Někteří Češi také často vyrážejí právě za lyžováním do zahraničí. Můžeme si otevřeně říct, že přece jen čekají 

tam často menší fronty, větší sjezdovky a ty ceny skipasů jsou v podstatě srovnatelné, jak si myslíte, že to bude 

letos vyplatí se českým lyžařům nebo snowboardistům vyrážet i v této době do zahraničí. 
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mluvčí  

Tak s tou první polovinou s vámi souhlasím určitě se nemůžeme geograficky srovnávat s alpama, co se týče 

délky sjezdovek nadmořské výšky a podobně. Na druhou stranu ceny skipasů rozhodně se nedá říct, že jsou 

srovnatelné možná kdybychom vzali naše největší střediska a nějaká jejich malá střední, tak tam nějakou 

korelaci můžeme najít, ale jinak je to nejmíň dvojnásobek v podstatě těch cen, takže pořád si myslím, že poměr 

cena výkon, a to, že to pro většinu Čechů moralhaků na jejich nejbližší hory trvá třeba hodinu. A samozřejmě se 

tady mluví česky, to znamená pro děti dětské školky všechny tyhlety výhody, když se sečtou, tak rozhodně se 

nebojím o nějakou sníženou konkurenceschopnost českých hor. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

My jsme také viděli v předchozích týdnech, že Češi berou útokem Polsko kvůli levným nákupům, tak máte 

nějaké informace třeba o polské straně Krkonoš, jaká tam je situace, jestli budou zdražovat skipasy, nebo to 

pořád bude výhodné pro české lyžaře? 

 

mluvčí  

Skipasy podle mě budou zdražovat úplně všude, protože ta energetická náročnost nebo ty provozy jsou 

samozřejmě stejné v Polsku v Alpách i u nás. Je pravda, že jih Polska, čili náš severní hranice poměrně masivně 

pro tam skiareály, zkvalitňují se to znamená část tady téhle té konkurence vzniká. Na druhou stranu je to spíš o 

tom, že tam jezdí Poláci zrovna úplně Češi, ale co se týče cen, tak si myslím, že to bude srovnatelné i nakonec v 

Alpách okolo těch 10 % nárůst skipasů minimálně, myslím si, že to bude úplně všude podobný. 

 

Právě naše lyžařská střediska jsou většinou v těch pohraničních oblastech, takže samozřejmě lákají i lyžaře ze 

zahraničí, jak velký podíl jich letos očekáváte? 

 

My doufám, že ten podíl bude podobný jako v minulých letech. To znamená, že je to od 15 do 20 někde 

nárazově 25 % podíl cizinců, to znamená pořád drtivá většina, dejme tomu, 80 % jsou našinci, a to, co se v 

podstatě dělo poslední 2 roky, kdy tam byla zejména ta omezení vůči kvůli covidu a podobně. Si myslím, že 

tento rok doufejme už nenastane, takže my očekáváme, že ten poměr návštěvníků z ciziny bude zhruba 

takovýto. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

Tak a teď pojďme probrat to méně příjemné, i když doufám, že to nebude tak moc nepříjemné, a to jsou ty 

konkrétní ceny. Vy jste zmiňoval, že ceny skipasů logicky vzhledem k té situaci asi budou růst, tak pojďme to 

nějak procentuálně vyčíslit, o kolik ko kolik kolik podraží, podraží, to se máme připravit peněz? 

 

mluvčí  

Tak my jsme to spočítali na příkladu 30 největších areálů v Česku, kde nám to číslo vyšlo zdražení mezi 10 a 15 

procenty, pokud se to transponuje na všechny areály, které u nás 250 nebo něco takovýho, tak to bude trošku 

níž, to znamená, je to pod hranicí inflace. Ono jde samozřejmě o to, že je to relativně mírné zvýšení těch cen na 

to, co se děje všude kolem nás, protože ceny energií jsou násobně větší všechny ostatní vstupy taky rozhodně 

platí, že do tohoto navýšení nelze promítnout všechna ta navýšení, která jsou kolem. To prostě musí být 

konkurenceschopné, ta cena, to znamená i ta poptávková složka té cenotvorby tady musela hrát roli, takže, to 

zvýšení není tak velké. Na druhou stranu se ta střediska modernizují i v tom prodejním systému, to znamená-li-li 

prodeje a nebo i plovoucí ceny jsou všechno možnosti, kdy se dá ušetřit na ceně toho skipasu. To znamená 

určitě doporučuju si nekupovat až na místě v pokladně, kde ten skipas může být o 20 plocen dražší, než třeba-li 

dopředu. Dobře. 

 

Soňa Porupková, moderátorka  

Tak skipas máme a teď si chceme i dobře najíst během toho lyžování. Já bych si klidně dala třeba nějakou 

klobásu a pivo, nakolik mě to vyjde a jestli už není teda lepší vzít si nějaký ten Řízek s sebou. 
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mluvčí  

Já myslím, že to je zhruba relacích jako všude jinde jako ve městech, tak jak to diváci znají určitě svýho jaksi 

měst a obcí, takže to navýšení nečekám, že bude nějakým způsobem jiné v těch dalších službách. To znamená 

ani ne stravování ani neu ubytování tam si myslím, že to bude podobné jako všude jinde. 

 

Pojďme to tady vzít teď z toho druhého pohledu, tedy těch, kteří zkrátka musí zdražovat a začneme u těch 

lyžařských areálů. To navýšení říkáte, že často třeba kolem 10 %. Je to tedy dostatečné, aby to pokrylo veškeré 

ty náklady, které se meziročně zvýšily. Nemůže být tato sezóna pro provozovatele ztrátová? 

 

Může určitě platit to, co jsem říkal, před chvílí, že to nepokryje veškeré ty navýšení vstupů, to navýšení cen. To 

znamená, bude to pro ně ekonomicky určitě horší, to znamená do budoucna určitě to bude mít vliv na, dejme 

tomu, velikost investic v dalších letech a podobně. Bude to náročná zima v každém případě pro někoho to bude 

opravdu na hranici v podstatě zisku a ztráty v každém případě teď neevidujeme z těch středních a větších 

středisek žádné, které by už teď řeklo, že do provozu v letošní sezóně nepůjde. Naopak tam evidujeme spíš tu 

snahu, co jsme zmínili na začátku, že do toho chtějí jít naplno a šetřit samozřejmě musí, ale rozhodně by to 

nechtěli dělat na úkor zákazníků. To znamená určitě ne na vysněžení a úpravě sjezdových tratí, anebo na 

omezování lanovek a vleků. 

 

Pojďme probrat ještě, prosím, ubytování, protože ten, kdo si chtěl rezervovat nějaké ubytování třeba na Vánoce 

nebo Silvestr, většinou v tomto období už měl trošku smůlu. Bylo to náročné, protože ty termíny rychlé ubývaly, 

jak to je letos ještě pořád dostupná kapacita ubytování, jaký zájem evidujete? 

 

Dostupná kapacita určitě je, včetně svátků a Silvestra. Jsou tady je potřeba změnit 2 momenty jednak s covidem 

se změnilo trošku chování zákazníků, kteří dřív byli zvyklí si to bookovat třeba rok dopředu. To se teď změnilo, 

bukují si to kratší dobu před svým nájezdem a na druhou stranu měli jsme možnost ředitel CzechTourismu před 

pár dny informoval o nějakých nových číslech, kde už jsou ty Buka se téměř srovnatelné s rokem 2019 to 

znamená hory se relativně dobře. Plní jsme v tom optimističtí, ale rozhodně v tuhle chvíli ještě je dostatek míst v 

jakýmkoliv termínu. 

 

Znamená to možná i to, že se třeba mění trendy právě návštěvníků i v tom ohledu, že ty pobyty jsou kratší, že už 

to nejsou třeba týdenní, ale jsou to pouze prodloužené víkendy nebo samotné víkendy? 

 

Zhruba 45 % lidí, kteří přijedou na hory, jede na prodloužené víkendy, a to, co je pod tím, tak je kratší víkendový 

pobyt, a to, co je nad tím, tak jsou pěti šestidenní týdenní pobyty. A ano máte pravdu v tom srovnání, protože 

tenhle dotazník dělá už mnoho let, tak ty šestidenní pobyty mírně klesají ve prospěch těch prodloužených 

víkendů, ale pořád se to drží někde na úrovni. Myslím, že 3,7 dne průměrná návštěvnost. My. 

 

Moc děkujeme, že jste nám aspoň částečně přiblížil, jak pravděpodobně letos bude vypadat lyžařská sezóna, 

teď už jen ten sníh, tak snad přijde velmi brzy. Ostatně dozvíme se to už za chvíli v předpovědi tolik ředitel 

asociace horských středisek Libor knot. Díky moc. 

 

Hezký den. 

 

Taky děkuju, hezký den. 

 

A to už je z pátečního nového dne vše ale informační servis zdaleka nekončí už za chvíli můžete sledovat zprávy 

v 9 hodin a hned po nich zprávy plus. 

 

V nich se bude náš kolega zbyněkykkmund se svými hosty věnovat mimo jiné státnímu rozpočtu. Ekonomové 

radí vládě zvyšte daně kabinet se tomu ale brání. 
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My vám přejeme, pokud možno hezký víkend a na viděnou se těšíme opět v pondělí v 5 50. 
 

 

 
Dovo lená v B esk ydech  bude draž ší 

Dovolená v Beskydech bude dražší  
ČT 1 | 04.11.2022 | Zpráva: 10 | Sledovanost pořadu: 0  

Jana FABIANOVÁ, moderátorka  

Zimní dovolená v Beskydech se letos prodraží. Kvůli vysokým účtům za energie budou hoteliéři zdražovat. Věří, 

že to návštěvníky neodradí. 

 

Kateřina SLABĚŇÁKOVÁ, redaktorka  

11 turistických pokojů budou provozovatelé hotelu Visalaje vytápět stejně jako předchozí sezóny. Ceny za 

ubytování však půjdou nahoru. 

 

Eva ŠAFRÁNOVÁ, majitelka hotelu Visalaje  

Vzhledem k nárůstu cen energií a inflaci a zdražení všech surovin a vstupů vlastně v našem gastroprovozu se 

obávám, že zdražení se nevyhneme. Velice nám pomohlo, že vláda teďko tedy schválila cenový strop. 

 

Kateřina SLABĚŇÁKOVÁ, redaktorka  

Ceny energií se tu navýší o 100 až 120 %. Sedminásobně tak stouply náklady za energie na chatě Libušín na 

Pustevnách. Kvůli statusu národní kulturní památky nemohli objekt dostatečně zateplit. Ubytování se tu prodraží 

zhruba o 5 %. 

 

Martin STILLER, správce chaty Prašivá  

Až to přijde, tak to budeme řešit. Nějakou finanční rezervu na tyhle případy připravenou máme, ale nemá smysl 

se tím nějakým způsobem stresovat dříve. 

 

Kateřina SLABĚŇÁKOVÁ, redaktorka  

Ani tedy v hotelu Sepetná zatím provozovatelé omezení služeb neplánují. Díky inteligentnímu způsobu vytápění 

nebudou nuceni snižovat teplotu na pokojích a stejná zůstane také teplota vody v bazénu. 

 

Jana EHNES, ředitelka resortu Sepetná  

"Automaticky se nám spíná topení pouze v obsazených pokojích. Nemusíme nijak plošně snižovat teploty v 

našich provozech. Vzhledem k tomu, že máme skoro 70 % stálé klientely, doufáme, že naši hosté navýšení ceny 

pochopí." 

 

Kateřina SLABĚŇÁKOVÁ, redaktorka  

Kromě energií musí hoteliéři sledovat také vývoj cen na trhu surovin. 

 

Martin STILLER, správce chaty Prašivá  

Je to měsíc, co šlo pivo nahoru, takže i my na to nějakým způsobem musíme zareagovat. Další suroviny taky, 

chleba, mouka, všecko jde, takže něco se zdraží, ale myslím si, že ty skoky, vypadá zatím, že by nemusely být 

žádné drastické. 

 

Kateřina SLABĚŇÁKOVÁ, redaktorka  

V říjnu prošli chatou Prašivá až 2 000 turistů denně. S rezervacemi pobytů na zimní sezónu jsou však zatím 

opatrní. 

 

Václav STÁREK, prezident, Asociace hotelů a restaurací ČR  

To, k čemu může dojít, je podle toho, co zatím pozorujeme, také to, že lidé nebudou třeba jezdit na celotýdenní 
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zájezdy, ale že si je třeba zkrátí nebo udělají si nějaký prodloužený víkend. 

 

Eva ŠAFRÁNOVÁ, majitelka hotelu Visalaje  

Co se týče silvestrovských pobytů, tak ty bych řekla, že se plní, lidi mají zájem. Co se týče zimních pobytů, tak 

tam si myslím, že všichni ještě vyčkávají právě na ty nové ceny. 

 

Kateřina SLABĚŇÁKOVÁ, redaktorka  

Hosté musí počítat také s navýšením cen skipasů. Lyžaři si v Beskydech podle ředitele Asociace horských 

středisek Libora Knota připlatí zhruba o 10 až 15 %. Kateřina Slaběňáková, Česká televize, Beskydy. 
 

2. 06. 11. 2022  

 

 
Podv ečerní  vy sílá ní 

Podvečerní vysílání  
ČT 24 | 06.11.2022 | Zpráva: 1 | Sledovanost pořadu: 0  

Beey,  

Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io). 

 

Mariana Novotná, moderátorka  

O půl šesté další, vítejte výdaje pojišťoven za léky na předpis za posledních 10 let vzrostly o méně než 7 % v 

otázkách Václava Moravce to řekl prezident české lékárnické komory Aleš Krebs. Příjmy a výdaje zdravotnictví 

podle něj přitom vzrostly až o 80 % cenová regulace a valorizace cen léků je podle něj nutná legislativu a úhrady 

léků je potřeba upravit i podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové. 

 

mluvčí  

Rozhodně je to na to, aby se tahle legislativa a otevřela, abychom se o těch věcech dokázali bavit, ale je to i o 

tom, co prostě systém veřejného zdravotního pojištění dokáže unést to na druhou stranu je potřeba přiznat. Není 

to jenom o tom prostě přidejme to na jedné straně, ale my vidíme prostě ten vývoj v čase ten je opravdu 

negativní v porovnání s inflací nebo nějakým nařízenými náklady. To je něco, co se prostě musí dříve nebo 

později vyřešit. 

 

Mariana Novotná, moderátorka  

Ministr zdravotnictví nepřipravuje návrh, který by dělil péči na standardní a nadstandardní. Vlastimil Válek o této 

možnosti mluvil na včerejší konferenci TOP 09, ale prý chtěl pouze vyvolat debatu ve straně dvojí kvalita 

zdravotní péče v Česku skončila v roce 2013, když ji zrušil Ústavní soud. Pojišťovny hradili levnější variantu a tu 

nákladnější si doplácel pacient.Laboratoře v Česku za včerejšek odhalily 195 případů covidu, včetně podezření 

na reinfekci. Oproti minulé sobotě je to o jednotky potvrzených nákaz méně. Klesá i počet hospitalizovaných. 

Péči v nemocnici kvůli koronaviru potřebuje 543 lidí, to je nejméně od poloviny července.Proruské úřady obvinily 

Ukrajinu, že salvovými raketomety haimars ostřelovala přehradu u města nová ka kachovka. Podle proruské 

správy stavbu zahájila 1 raketa a poškodila stavidlo. Moskva zatím tvrzení nedoložila žádnou fotografií ani 

videem. Ukrajinskou stranu dlouhodobě viní, že se chystá přehradu zničit a zaplavit oblasti pod ní. Kyjev se 

naopak domnívá, že poškození přehrady zvažuje Rusko, aby ztížilo postup ukrajinské armády. Nejméně 19 lidí 

zemřelo při nehodě letadla v Tanzanii. Stroj se po neúspěšném přistání částečně potopil ve Viktoriině jezeře. 

Piloti měli přistát na letišti, které se nachází přímo u jezera. V době nehody ale byla mlha bouřka a vydatně 

pršelo. Podle tanzanských médií havárii zřejmě způsobilo právě počasí. Lyžaři si letos v zimě v největších 

střediscích připlatí za skipasy v průměru o 10-15 %. Provozovatelé skiareálů do svých cen promítnou vyšší 

náklady za energie a jak vyhlíží právě horská střediska nadcházející zimní sezónu. Zeptám se teď Libora Knota 

ředitele asociace horských středisek České republiky, dobrý den. 

 

mluvčí  

Večer. 
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Mariana Novotná, moderátorka  

Tak jak ji vyhlížíte? 

 

mluvčí  

Tak my vyhlížíme s takovým bych řekl opatrným optimismem, protože samozřejmě na jednu stranu vnímáme 

všechnu tu situaci kolem nás, to znamená inflace a drahé energie a podobně. Na druhou stranu ta nálada mezi 

lyžařskými je taková udělat všecko pro to, aby ten provoz byl v podstatě co nejvíc podobný tomu, co bylo v 

minulých letech, čili šetřit se určitě musí a bude, ale nemělo by to být v těch hlavních službách pro klienty. To 

znamená v přípravě sjezdových tratí v jejich úpravě nebo v nějakém omezování lanovek a vleků, čili po této 

stránce by si to doufejme, lyžaři měli užít relativně standardně. 

 

Mariana Novotná, moderátorka  

Tak, když už o tom mluvíte, nedá se tedy čekat, že se některé sjezdovky budou méně zasněžovat, že vleky 

pojedou pomaleji, že se budou omezovat třeba právě noční jízdy kvůli drahým energiím. Skutečně nejsou zprávy 

z některých míst o takových plánech. 

 

mluvčí  

Jak jsem říkal, šetřit se určitě musí, protože ta cena těch energií je natolik enormní i potom zastropování, 

zaplaťpánbůh za něj je to pořád ale 3× někdy i 4× víc než to bylo. To, znamená, to je hlavní motivací pro ty 

provozovatele a ti prostě šetřit musí. Na druhou stranu to by bylo kontraproduktivní dělat to v těch hlavních 

službách, to znamená, oni musí řešit to kdekoliv jinde, ale určitě ne na tom, že budou v tomhletom slova smyslu 

méně připravené sjezdovky, anebo vleky. Může se stát, jak jste naznačila, že prostě místo sedmidenního 

večerního lyžování se pojede třeba jenom okolo víkendu třeba čtyřdenní to samozřejmě vyloučit nelze, ale to by 

mělo být tak, že tam dojde k nějakému mírnému omezení a několik, nikoliv třeba ke zrušení té.služby, Se co se 

týká toho, co jsem říkala, na začátku a lidi asi bude zajímat úplně nejvíc cenná skipasů v průměru o 10-15 %, 

tedy vyšší. To už se i přes tu současnou inflaci a stále nejisté energie tedy nebo nejisté ceny energií, tedy 

nezmění, nedá se čekat ještě razantní navýšení v některých areálech podle vás.Já myslím, že razantní navýšení 

ne toto číslo těch 10 15 % je vypočteno zhruba z 30 největších areálů v České republice. Ono, když se potom do 

toho započtou i všechny ty ostatní menší, tak to možná ani tolik nebude, čili je to dost výrazně pod hranicí 

inflace, takže myslím si, že na to, co se děje všude kolem nás, tak to zdražení není nějak zásadní. V každém 

případě platí, že do tohoto navýšení cen se nepodaří žádném případě neskrýt a jaksi v tom nějakým způsobem 

umořit všecky ty náklady, které rostou kolem, to prostě možné není, takže do toho vstupuje a taková ta 

cenotvorba poptávková nabídková, čili ty skiareály se uvědomují, že tu cenu musí nechat na nějaké rozumné 

úrovni, aby samozřejmě i v této těžké době ti naši návštěvníci na to měli, aby si mohli přijet zalyzovat. 

 

Mariana Novotná, moderátorka  

Čekáte, že ten zájem právě vzhledem k řečenému bude stejný, jak je to třeba v okolních zemích, nebudou lidé 

více zvažovat, že se podívají třeba právě na zahraniční sjezdovky, s jakými scénáři počítáte? 

 

mluvčí  

My jsme si nechali udělat průzkum veřejného mínění a z toho vychází relativně optimistická čísla. Jednak na 

hory se chystá téměř podobné procento, jako tomu bylo v minulých letech třeba v roce 2019, který ještě nebyl 

ovlivněný covidem a zároveň nám vyšlo, že třeba 81 % pižařů, kteří někam chystají, tak se chystají do českých 

hor a tohle procento mírně vzrostlo. To znamená, ty ceny samozřejmě a jak skipasů, tak samozřejmě těch 

vstupů rostou všude podobně, ať už je to v Alpách nebo u nás, čili tam to zdražení je podobné okolo 10 %, takže 

si myslím, že v tomhle ohledu ten rozdíl velký nebude a že naopak ta konkurenceschopnost český může v 

tomhle ohledu být malinko vyšší. 

 

Mimochodem praktická rada. Skipasy radíte kupovat dopředu online, jak moc se to vyplatí? 
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Ano, pokračuje ten trend, který už je tady několik let, to znamená online pro platí to, že když ti to koupíte dopředu 

online, tak zaplatíte určitě míň někdy 10 někdy dokonce i ke 20 procentům méně, než když si to koupíte v 

kamenné pokladně někde na parkovišti u lanové dráhy. Zároveň víc a víc středisek přechází na takzvanénej 

klouzavý ceník, neboli letenkové ceny, kdy v podstatě v rámci jednoho týdne ta cena může kolísat podle 

obsazenosti a třeba podle toho, jestli přijedete v sobotu v 11 hodin anebo, dejme tomu, máte možnost přijet ve 

středu, kdy ta cena může být zase o 20 % nižší. Míň lidí, a tak dál. 

 

Mariana Novotná, moderátorka  

Když jste říkal ceny pro vás nebo pro střediska až 3× 4× vyšší přitom ale nic, co by se úplně tak dotklo 

samotných lyžařů, tak jak tedy to vaše počínání ty vysoké ceny ovlivňují? Musíte třeba tlumit investice. Do čeho 

letos jdou hlavně peníze? 

 

mluvčí  

Investice před letošní sezónou jsou zhruba na úrovni 700 000 000 Kč, což je zhruba 3 čtvrtě miliarda, která 

vždycky bývala plus minus samozřejmě něco, čili to jsme byli až překvapení v tom, že toto číslo je jaksi obvyklé a 

ty investice jdou právě nejvíc to šetření v tom takovém ne úplně viditelném sektoru provozu těch středisek. To 

znamená, dejme tomu, typicky jsou to zařízení do rolet, která měří výšku na sněhu tak, aby se s tím sněhem 

dalo hospodařit lépe, aby se rozmístila tam, kde je potřeba, aby se nedělalo zbytečně moc technického sněhu, a 

to pak šetří samozřejmě nejenom naftu, ale i energie i vodu a všechny ty ostatní věci a podobně bych mohl 

pokračovat další investicích typu koncové prvky py techni. Techni době, kdy je nějaké velmi příznivé počasí, 

nějaký 23 noci, tak velmi efektivně hospodařit v podstatě se všemi těmi energiemi, které k tomu jsou potřeba. 

 

Mariana Novotná, moderátorka  

Poslední věc, jak do těch plánů propočtů a konání horských středisek promlouvá pomoc od státu skrz 

zastropování cen energií? 

 

mluvčí  

Zhruba 70 % trhu horských středisek jsou malé a střední podniky, takže pro ně od 1. 1. 23 platí zastropování, 

což je samozřejmě velmi dobrá zpráva bez toho by to ani možné nebylo, protože kupovat si energie na trhu je v 

podstatě nepředstavitelné. I tak je to 2× 3× víc, ale je to něco, co velmi pomůže, protože lze alespoň plánovat, 

lze si na to nastavit kom y a celou ekonomiku toho prostředí zbylí 30 % jsou velké podniky, které dostanou 

trošku menší podporu. To už je jenom nějaká částečná kompenzace, ale v podstatě ta podpora v tomhle tom 

ohledu je alespoň taková, že to umožní připravit tu zimu. A. 

 

Říká ředitel asociace horských středisek Libor knot. Díky za váš čas, hezký den. 

 

Děkuji, na shledanou. 

 

Mariana Novotná, moderátorka  

Každodenní život Olgy a Václava Havlových zachycoval od sedmdesátých let. Fotograf Bohdan Holomíček. Teď 

z jeho snímků vznikl charitativní kalendář k devadesátému výročí narození někdejší první dámy, Československa 

i České republiky, které se bude připomínat příští rok. 

 

mluvčí  

Pane holomíčku, jak vy jste poznal Olgu Havlovou, jak jste se s ní. 

 

Seznámil Olgu. 

 

Havlovou jsem poznal náhodou, protože, jak bydlím v Krkonoších, oni tam mají chalupu. Ten na Hrádečku, že já 

mám tam prostě žiju jezdil jsem kolem strašně moc dlouho a vůbec jsem netušil, že tam nějaký Havlovi bydlí a v 

Havlovi jezdili každý čtvrtek do Trutnova do našeho okresního města si kupovat nový knížky a tam se seznámili 
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s jistou paní Janou Hoškovou, kterou já jsem znal, protože jsem už fotil trošku, a tak jsem já jsem všechny ty lidi, 

co se znal, tak jsem všechny fotil. Proto jsem ji zase znal, a tak dokola a paní Hošková se spřátelila s Havlova, 

tak jej zvali k sobě, ať se přijde k nim podívat. Ona se sama styděla, a tak mě požádal a a jestli bych jako tam s 

ní nešel, že se sama ostýchá, no já jsem zrovna měl asi čas, tak jsem šel s ní, a protože jsem fotil já já měl s 

sebou foťák a nás uvítali, pozvali nás dál a od tý doby prostě se fotil. 

 

Takže to fotografování vzešlo tak nějak přirozeně. 

 

Naprosto přirozeně. Oni mě tak, že nám ukážou dům, a tak nás provedli tím barákem, že jo, tak jsem jim asi za 

týden přinesl obrázky. Oni se líbil a se mi vyfotil samozřejmě hnedka znovu, tak jako si fotím teď vás chlapi jo, 

ano, mám vypnutý zvuk, aby nerušil a zase a oni si nechali jednu fotku zarámovat a ta fotka ještě, když jsem byl 

naposledy na Hrádečku, tak tam ještě furt pila, takže a tohle se odehrálo 4. května 1974 tady to mně přijde velice 

komické taková rodinná idylka doma, že jo, je typický pro každou domácnost, že je manželka, že si manžel dole 

obsluhuje kuchyň a Václav to dělal hrozně rád, a tak je hrozně rád vřil, že jo, tady to byla, to byla inaugurace v 

roce 93 093 hezky to utíká a tohle to byla úžasná atmosféra tom celodenním, takovým já jsem tam byl od rána a 

měl jsem měl jsem takovou úžasnou příležitost u toho být právě tady. U nás v Janských Lázních a Olga byla u 

toho ten náš starosta bejvalej, když se zasadila, a to bylo jako v tom kvasu v devadesátém roce, kdy si vlastně 

nikdo nevěděl, co se děje, tak se jí podařilo vlastně díky tomu, že nikdo nevěděl, co se netroufl něco zakazovat a 

takový, takže tam kaveli na to, že tam postaví nová akademie pro postižené děti, a to je klepe na základní 

kámen. Ta akademie stojí jmenuje se akademie Olgy Havlovi a je to Prima a ještě tuhletu fotku mám Ježíš já 

jsem se rozpovídal, pardon, mám hrozně rád a tadyhle to je, tady to vypadá, že tam klid jo, a nic, že to je vzadu. 

Ten dvůr je plnej novinářů a tam je male-li Liz Liz Trussové, tady venčí psa, šil z branky a tadyhle se dívá na 

tenhle stromeček. Dneska to je Krásná Lípa a ta lípa krásně vyrostla a je nádherná lípa a teď prostě tak na tu 

lípu tam má už takovýhle Kmínek a na ní visí tahleta fotka visí na Lípě. 

 

Jaký dojem na vás udělala Olga Havlová, jak vy na ní vzpomínáte. 

 

Olga Havlová, tak to byla naprosto přirozená milá dáma přirozená absolutně přirozená, která byla stále 

přirozená, co se vyznala až dokonce byla stále. 

 

Přirozená. A čeho. 

 

Jste si na ní nejvíc cenil kromě té přirozenosti. 

 

Že prostě řekla, co si myslím, to řekla a řekla to a řekla to tak rovně hezký, že. Ale tak já jsem se nesnažil dávat 

příčinu, aby, aby se ke mně nechovali hezky, že jo, snažil jsem se jí udělat hezký obrázky a ona se ráda dívala 

na obrázky, ale tak až teď teprve, když se dívám já na ty starý obrázky, tak znovu znovu si čtu v těch tvářích a 

znovu vidím, a to je to kouzlo vlastně a síla fotografie, že se můžu rekapitulovat naprosto přesně ty chvíle a díky 

tomu znovu prožívám to, co jsem na tom Hrádečku prožil. 

 

Když o tom tak přemýšlím, nepřipadalo by to Havlovi vlastně trochu vtipné, že ty obrázky, které jste udělal z 

toho, jak běžného života, tak teď budou jako kalendář viset lidem vlastně každý den na očích. 

 

Tak určitě a určitě by jim to bylo vtipné a určitě by se jim to líbilo, o tom nepochybuju ani na vteřinu, to je akce 

výbor dobré vůle jejich to byl nápad. A já jsem jim za to vděčný a hlavně je to pocta pocta vzácný člověku Olze 

Havlov. 

 

Mariana Novotná, moderátorka  

Svatohubertská mše zakončila slavnosti spojené s lovecu sezónou ve křtinách na Blanensku. Hony jsou tam teď 

v plném proudu. Myslivce má chránit právě svatý Hubert, který je jejich patronem. 
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mluvčí  

Tento typem mše se tady pořádá už přes 20 let a má tedy pro zdejší školní lesní podnik křtiny, který tu sídlí a 

který tu včera pořádal hon velký význam a i je trochu jiná, než bývá zvykem jinde. Je ve zdejším barokním 

kostele, který je zároveň národní kulturní památkou a křtiny jsou navíc bránou do Moravského krasu. Já už mám 

ale vedle sebe Tomáše Pospíšila, zástupce ředitele školního lesního podniku křtiny, já vás zdravím, dobrý den. 

 

Dobrý den. 

 

Jak jste tedy včera byli úspěšný? 

 

Včerejší lov byl velmi úspěšný. Oslovili jsme 15 kusů černé zvěře, to znamená prasat divokých A4 kusy silniční 

zvěře a jednu lišku. 

 

Jsou to obvyklá čísla? 

 

Jsou to přiměřená čísla, bylo nás více než 50 lovců a v podstatě více než tolik Honců bylo množství psů, kteří 

vlastně v rámci té naháňky procházeli tu honitbu a z tohoto důvodu byl ten lov takto úspěšný. 

 

O čem to svědčí, dá se z toho odvozovat, jaká je situace v lese, jak to vypadá zvěří v lese, tedy u křtin? 

 

Tady u stin se snažíme mít vyrovnaný vztah té zvěře ve vztahu k lesu, protože zvěř nám nesmí působit 

významné škody v tom lese. To znamená, musí tam být tato rovnováha snažíme snažíme se se se k tomu 

přistupovat velmi zodpovědně, ale i ten lov potom pokud té zvěře přiměřeně, pokud je té zvěře přiměřeně, tak 

potom následně už ten lov bývá velmi obtížnější. Proto i je důvod k tomu, abychom dělali tyto akce se 

společnými s množstvím lovců a jako společný lov. 

 

Jak to bylo v předchozích letech, jak se to postupně vyvíjí? 

 

Zvěře bylo více, než bylo potřeba v tom lese ty škody byly nadměrné. Nemohli jsme pěstovat všechny tyto 

dřeviny, které jsme potřebovali, ale teď se nám snaží, teď se nám daří ten vlastně stav postupně snižovat, ale 

stále ten stav je příliš vysoký na to, abychom byli schopni spolehlivě odpěstovat jedle a případně listnaté dřeviny, 

které v tom lese my pro tu diverzitu potřebujeme. 

 

Říkáte škody nadměrné, tak, která zvěř škodí nejvíc? 

 

Je to samozřejmě zvěř býložravá, což je srnčí zvěř, jelení zvěř. Tady se vyskytuje ještě i muflonní zvěř, to 

znamená z tohoto důvodu ta nám okusuje stromky a vlastně způsobuje nám ty škody na na těch terminálních 

pupenech. 

 

Jak to vlastně vypadalo, můžete popsat, jak takový lov školního lesního podniku křtiny vlastně probíhá? 

 

Ten lov je takovou společenskou událostí, která má množství tradic, které vycházejí už z naší historické 

souvislosti toho, že školní lesní podnik má více než stoletou tradici v příštím roce budeme slavit 100 let a vlastně 

i jeden z těch profesorů, který byl u toho založení podniku, byl významným skladatelem lovecké hudby, takže na 

začátku jsou lovecké fanfáry, slavnostní nástup těch lovců a všech Honců, včetně těch psů. Rozdělí se pokyny 

potom ti lovci jdou na svá stanoviště, kde vlastně celé dopoledne čekají na zvěř, mezitím prochází honci ty 

jednotlivé Če a snaží se tu zvěř zvednout tak, aby vlastně jsme ji byli schopni bezpečně ulovit. Následně potom 

vlastně ta společenská akce pokračuje tím, že se ta zvěř vlastně sveze na společné místo, kde se dá vlastně 

jakási podstata zvěři. Je to vlastně hospodaření s přírodními zdroji, to znamená z tohoto pohledu zase ten 

slavnostní akt a toto zakončení je, se včetně trubačů a fanfár. 
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Co potom je s těmi ulovenými kusy? 

 

Ulovené kusy beze zbytků zpracujeme. Snažíme se vlastně tady v lokálním prodeji tu zvěřinu uplatnit, to 

znamená, prodáváme ji, jak veřejnosti, tak vlastně i zpracováváme naši zámecké restauraci a nabízíme ji už v 

tom hotovém stavu, jak ve formě jídel ze zvěřiny, tak ale i výrobků. To znamená z tohoto pohledu se snažíme být 

maximálně využít tak, aby zase lokálně byla zpracována. 

 

Stoupají ceny. 

 

Ceny stoupají, protože je to vlastně maso nebo surovina, která pochází z volné přírody a tím pádem není 

ovlivněná jakýmikoliv léčivy. Je to prostě maso, které je zdravé a plné plné výživových hodnot. 

 

Některé kusy, respektive 1 kuus je teď tady i v kostele, tak proč jaký význam to má? 

 

Teď bude probíhat hubertská mše, která má tradici zhruba od osmého století. Zavedl ji papež Řehoř třetí a my 

jsme na ni v novodobé historii navázali tady veřínách už probíhá vlastně mše už třiadvacátým rokem a a je to 

taková slavnost a pocta těm patronům té myslivosti, což je svatý Hubert Jiljí nebo Eustach nebo i další. Ale 

Hubert právě má 3. listopadu svůj svátek, a právě proto se na začátku listopadu konají tyto mše a je to jakási 

pocta to, že můžeme v té přírodě takto hospodařit. To znamená, ta mše probíhá tak, že jsou trubačské fanfáry, 

které vlastně uvádí tu mši, následně je to v kombinaci s Kostelním a sborem a potom i vlastně s poctou té zvěři, 

která je vlastně v těch našich lesích volně žijící. 

 

Jsou nějaké hony ještě v plánu? 

 

Samozřejmě lovecká sezóna bude probíhat nejméně do konce roku. Máme tady naháňky a hony do toho konce 

roku naplánovaný tak, abychom splnili naše plány lovu a vlastně potom ta zvěř následně v tom jarním období 

měla klid zase na rozmnožování a na ten svůj vlastní vývoj. 

 

Zástupce ředitele školního lesního podniku křtiny Tomáš Tomáš Pospíšil. Díky za rozhovor za váš čas. 

 

Děkuji vám také. 

 

Já ještě na závěr doplním, že lesníky teď mimo jiné trápí třeba i to, že musejí uzavírat některé lokality kvůli 

nebezpečí popadání stromů nebo větví. Týká se to třeba Brna Soběšic, předtím třeba i okolí josefovského údolí. 

 

Deficit rozpočtu bude příští rok vyšší než plánuje vláda podle některých ekonomů je nutné zvýšit daně. 

 

Mariana Novotná, moderátorka  

Premiér Petr Fiala letí na klimatický summit v Egyptě řešit se bude hospodaření s vodou i vzdělávání. 

 

mluvčí  

Kyjev plánuje evakuaci 3 000 000 lidí. Přistoupí k ní v případě výrazného omezení dodávek elektřiny. 

 

Mariana Novotná, moderátorka  

Česko počítá s vyššími počty uprchlíků před zimou kraje uvádí, že jsou na ně připraven. 

 

mluvčí  

Vrchol předvolební kampaně v USA rozhodne se o novém složení Sněmovny reprezentantů a třetiny senátu. I o 

tom zprávy v 16 v 18 hodin hezký večer. 

 

Mariana Novotná, moderátorka  
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Schodek státního rozpočtu bude podle ekonomů vyšší než vládou plánovaných 295 miliard korun v otázkách 

Václava Moravce se na tom shodl bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok s místopředsedou 

odborových svazů Vítem Samkem. Podle jeho analýzy bude státní dluh vyšší o desítky miliard korun. 

 

mluvčí  

Náš odhad je rozhodně to bude o poměrně dost desítek miliard přes 300 a samozřejmě nevidíme zatím světlo v 

tunelu, protože, jak znovu opakuji, i v minulém týdnu, byly přijaty úpravy, které dál prohlubují nedostatek na 

příjmové straně státního. 

 

Rozpočtu. Ta nejistota je obrovská my prostě nevíme, jaké nové výdaje se objeví nebo jejich rozsah se změní na 

příjmové straně. Tam sice víme, jaký máme strukturu daní atd. ale máme tady vysokou inflaci, která taky trochu 

mění ty, řekl bych zažité algoritmy. 

 

Příčina je podle člena národní ekonomické rady vlády Tomáše Havránka, například v tom, že výnos daně z 

mimořádných zisků pravděpodobně nebude v příštím roce 100 miliard korun jak vláda 
 

 

 
CzechTourism: Zimní  sez óna bude bez omeze ní. H orská střed isk a se  tě ší na návš těv ník y 

CzechTourism: Zimní sezóna bude bez omezení. Horská střediska se těší na 

návštěvníky URL  
parlamentnilisty.cz | 06.11.2022 | Autor: Tisková zpráva  

Česka horská střediska se již chystají na první zimní návštěvníky, pro které připravují různé novinky, aby si pobyt 

na horách co nejvíce užili. Do úsporných technologií a modernizace služeb letos investují téměř tři čtvrtě miliardy 

korun. 

 

 

Lyžaři se nemusí obávat větších omezení na sjezdovkách, skiareály i v této mimořádné zimě plánují nabídnout 

služby v co největším rozsahu. Nezbytné zvýšení cen skipasů bude hluboko pod inflační úrovní. 

 

Letní sezónu ovlivnilo moře i počasí 

 

Letošní letní sezóna zaznamenala pokles návštěvníků oproti minulému roku průměrně o 15 %. To bylo 

způsobeno především uvolněním cest na zahraniční dovolené, o které byl po dvou letech pandemického 

omezení enormní zájem. Navíc návštěvám hor nenahrávalo ani nepříznivé počasí v srpnu a v září. 

 

„Návštěvníky na hory často lákají atrakce, na nichž zabaví sebe i své děti. Populární jsou různé bike parky, 

stezky korunami stromů či dětská hřiště. Velkou návštěvnost zaznamenal na jaře otevřený Sky Bridge 721 na 

Dolní Moravě,“ říká prezidentka Asociace horských středisek (AHS) Kateřina Neumannová. 

 

Horská střediska se připravují na zimu 

 

Lyžařské areály se již chystají na blížící se zimní sezónu. Na lyžaře čekají nové gastronomické provozy, vyžití 

pro děti i nové sjezdové trasy. Podle aktuálního průzkumu veřejného mínění* pro AHS se totiž na české hory v 

zimě chystá až 81 % těch, jenž v zimě na hory jezdívají, a to nejčastěji na vícedenní pobyty (76 %), jimž kralují 

prodloužené víkendy (41 %). 

 

I přesto, že nadcházející zimní sezóna začne na pozadí vysokých cen energií, lyžařské areály neplánují 

výraznější omezení služeb. Naopak drtivá většina z nich chce návštěvníkům nabídnout lyžování v nezměněném 

rozsahu. „Je samozřejmé, že ke zdravému a udržitelnému životnímu stylu každého jednotlivce patří 

neodmyslitelně pohyb a také sport. Lidé všech věkových skupin by měli využít každé příležitosti – od chůze, 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/CzechTourism-Zimni-sezona-bude-bez-omezeni-Horska-strediska-se-tesi-na-navstevniky-719630


34/48   © 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |  

běhu přes cyklistiku či lyžování. Když budeme investovat čas a energii do pohybu, a to především u dětí, v 

dlouhodobém horizontu ušetříme nemalé prostředky, které bychom pak museli vynakládat na zdravotní systém,“ 

říká Miroslav Petr, děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a předseda Asociace děkanů tělovýchovných 

fakult ČR. 

 

Pobyt na čerstvém vzduchu, navíc spojený se sportem, je důležitý nejen ke zvýšení fyzické odolnosti, ale i k 

psychické pohodě. „Nemohu dát lepší doporučení, než dali prostřednictvím Františka Filipovského Voskovec a 

Werich v Těžké Barboře před pětaosmdesáti roky: ‚Nejlépe se rozjaří, kdo na jaře veslaří, rybaří, lalala a v září 

bruslaří a v prosinci lyžaří.‘ Pohyb na čerstvém vzduchu je to nejlepší, co může člověk pro své zdraví i pro svou 

pohodu udělat. Dnes k tomu má mnohem lepší podmínky než za časů V+W a měl by je využít, dokud tu jsou. 

Zejména mladé generaci přeju méně elektroniky a víc pohybu,“ doplňuje psychiatr Radkin Honzák. 

 

Průzkum ukázal, že i v případě omezení služeb by pouze 5 % těch, kteří se na hory chystají, zimní dovolenou 

oželelo. „Na skiareály jsou navázány další služby, jako např. ubytování, půjčovny, restaurace, které jsou důležité 

pro obživu místních lidí v horských střediscích, které jsou převážně v příhraničních oblastech,“ uvádí 

místostarosta obce Vítkovice v Krkonoších Milan Rychtr. V horských obcích je v cestovním ruchu zaměstnáno až 

45 000 osob. Navíc podle multiplikačního modelu za každou korunu utracenou ve skiareálu připadne dalších 7 

Kč v navazujících službách v horském středisku. 

 

Aktuální informace o českých horách zájemci naleznou na portálu holidayinfo.cz, kde se kromě množství sněhu 

a kilometrů upravených sjezdových tratí, podívají na web kamery z horských středisek. 

 

Novinky a průběžně aktualizované tipy na výlety a zimní pobyty jsou k dispozici také na jednom z největších 

turistických portálů kudyznudy.cz. Provozuje ho agentura CzechTourism a dozvíte se na něm mimo jiné to, jaká 

je nejdelší sjezdovka v České republice. Tipovali jste skiareál Klínovec? Správně! Vznikla tam letos úpravou a 

rozšířením objízdných tras sjezdovky Jáchymovská a měří úctyhodných 3 400 m. 

 

Investice putují do modernizace a udržitelnosti 

 

I letos skiareály investují více než 700 mil. Kč do zlepšení služeb a technologií, a to především s ohledem na 

ekologickou udržitelnost. Areály nakupují nové rolby a čím dál více používají osvědčenou technologii SNOWsat. 

Ta s pomocí satelitních snímků a GPS ukazuje, kolik sněhu kde leží, což umožňuje mnohem efektivnější 

hospodaření s přírodním a technickým sněhem. Postupně ji nasazuje stále více lyžařských areálů. 

 

K největším investicím patří budování akumulačních nádrží na vodu, jež jsou důležitou cestou k ekologicky 

udržitelným řešením. Ačkoli v zahraničí jsou běžné, v Česku se k nim v některých oblastech staví odmítavě a 

schvalování jejich výstavby je zpomalováno, případně zcela zastavováno. Přitom napomáhají k zadržování vody 

v přírodě a také k jejímu ochlazování. Jejich přínos není jen pro záchyt přírodních srážek k zasněžování, ale také 

jako zdroj vody v případě hašení požárů v nepřístupném horském terénu či jako zdroj užitkové vody v období 

sucha. 

 

Skiareály dále investují do digitalizace svých systémů, především v oblasti online prodeje skipasů či rezervace 

vybavení v půjčovnách. Rozšiřují se i samoobslužné pokladny, v nichž si návštěvníci zakoupí skipasy nebo 

zaktivují ty pořízené on-line. 

 

„Těší nás, že si návštěvníci všímají novinek a zlepšování služeb v horských oblastech. Potvrdil to i průzkum, ve 

kterém z těch, jež se chystají letos na hory, zlepšení vnímá 59 % respondentů“ dodává ředitel AHS Libor Knot. 

 

Levnější skipasy on-line 

 

Skiareály stejně jako v minulosti pokračují v trendu prodeje skipasů on-line. Jejich ceny jsou při nákupu předem 
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nižší a lyžaři tak můžou ušetřit až 20 %, někde dokonce až 30 %. „Tzv. plovoucí ceny skipasů začíná používat 

více českých skiareálů. Nejen, že návštěvníkům včasný nákup z domova ušetří čas a peníze, ale provozovatelé 

dokážou lépe regulovat množství lyžařů na sjezdovkách,“ říká Libor Knot.  

 

„Poprvé v historii letos mimo jiné vznikl integrovaný skipass pro Beskydy a Valašsko umožňující současně 

výhodné lyžování i poznávání dané oblasti. Zapojuje se do něj sedm top areálů. A například dospělí, kteří ho 

využijí, budou moct čtyři libovolné dny a noci, které nemusí jít po sobě, lyžovat za 2 240 Kč. K tomu je čeká také 

všech 100 výhodných služeb v rámci Beskydy Valašsko Card,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – 

CzechTourism Jan Herget a dodává: „Jde o způsob, jak zvýšit návštěvnost dané lokality a motivovat lidi, aby v 

oblasti zůstali déle a rádi se vraceli. A je to také logická, a věřím že i funkční, reakce na obavy, co s letošní zimní 

turistickou sezónou udělá aktuální sociálně-ekonomická situace, především pak ceny energií.“ 

 

Kvůli vyšším cenám energií a dalším vstupům si letos lyžaři u 30 největších středisek připlatí průměrně o 10–15 

%. „Provozovatelé lyžařských areálů do svých cen musí promítnou vyšší náklady, které tato netypická situace 

přináší. Uvědomují si ale, že je do skipasů nelze zahrnout v plné výši. Po započtení dalších stovek skiareálů 

bude nárůst cen pro celou ČR ještě výrazně nižší a bude tak hluboko pod inflační úrovní,“ doplňuje Libor Knot. 

 

Češi podporují horský turismus 

 

Podle aktuálního průzkumu téměř 78 % respondentů souhlasí, že je důležité pro podporu českých regionů 

utrácet peníze na dovolené v ČR. Obdobně respondenti reagovali i v průzkumu veřejného mínění** v roce 2019. 

„Jak ukázal průzkum, Češi nám i po nelehkých zimních sezónách zachovávají přízeň a věří, že skiareály i 

návazné služby udělají vše proto, aby sezóna proběhla na takové úrovni, na jakou jsou zvyklí. My již teď za 

horská střediska můžeme slíbit, že uděláme vše proto, abychom naplnili jejich očekávání,“ uzavírá Kateřina 

Neumannová. 

 

 
 

3. 07. 11. 2022  

 

 
Děti z darma, al e i dražší ski pas y. J ak s e horsk á stře dis ka chy sta jí na zimu? 

Děti zdarma, ale i dražší skipasy. Jak se horská střediska chystají na zimu? URL  
orlicky.denik.cz | 07.11.2022 | Rubrika: Orlicko | Autor: Martin Alt  

Horská střediska nemají před zimní sezonou pro lyžaře dobré zprávy. Ceny skipasů letos porostou. Kvůli vyšším 

cenám energií a dalším vstupům si letos lyžaři na Orlickoústecku připlatí průměrně 10 až 15 procent. Resorty 

také přistoupily například k omezení večerního lyžování. Na Dolní Moravě ale budou moci děti do šesti let nově 

lyžovat zdarma. 

 

Všechny horské provozy jsou zasažené zvýšením všech vstupů. Od nejčastěji skloňované elektřiny, přes cenu 

dřeva, úklidových prostředků, nafty. Cenové navýšení však nelze ve stejné výši promítnout do ceny skipasů. 

“Ceny skipasů dokončujeme a už nyní můžeme prozradit, že na výběr bude třeba unikátní spojení celodenního 

skipasu s návštěvou visutého mostu Sky Bridge 721 s názvem „Ski & Sky“. S další novinkou přicházíme pro 

rodiny s dětmi - letos u nás budou děti do šesti let lyžovat zcela zdarma,” uvedl ředitel rozvoje, obchodu a 

marketingu resortu Dolní Morava Tomáš Drápal. 

 

V minulé sezóně stál na místě celodenní skipas pro dospělé 980 korun, pro děti pak 650 korun. Malý lyžař do 

šesti let stál 50 korun. Ceny pro aktuální sezonu zatím zveřejněny nejsou, resort však nyní nabízí speciální akci 

na celosezónní skipas. Do 11. listopadu je možné ho zakoupit za 8 175 korun, místo původních 10 900 korun. 

Večerní lyžování se zkrátí 

Zdražení pocítí také návštěvníci Ski areálu Dlouhoňovice. “Skipasy zdražujeme přibližně o 10 procent. Přesto 

celodenní jízdné nepřekročí 300 korun. Jako součást plánovaných úspor však dojde k omezení provozní doby,” 

https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/deti-zdarma-ale-i-drazsi-skipasy-jak-se-horska-strediska-chystaji-na-zimu-202211.html
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vysvětlil manažer Ski areálu Dlouhoňovice Jan Vych. 

Zkracovat se bude tedy především večerní lyžování. V tomto skiareálu byla v minulé sezoně cena celodenního 

lístku 270 korun na místě, celoroční vstupné vyšlo na 3450 korun. 

Podle aktuálního průzkumu veřejného mínění od agentury Ipsos se na české hory v zimě chystá až 81 procent 

těch, jenž v zimě na hory jezdívají, a to nejčastěji na vícedenní pobyty (76 procent), jimž kralují prodloužené 

víkendy (41 procent). 

 

“Těším se. Nejčastěji jezdím do Červené Vody, jen tak si zajezdit, třeba v týdnu. Ale s rodinou pak pravidelně 

vyrážíme na Dolní Moravu. Sice je tam spousta lidí, ale stojí to za to,” popsal své zimní radovánky aktivní lyžař 

Marek Žežulka z Mlýnice. 

Hluboko pod úrovní inflace 

“Provozovatelé lyžařských areálů do svých cen musí promítnou vyšší náklady, které tato netypická situace 

přináší. Uvědomují si ale, že je do skipasů nelze zahrnout v plné výši. Po započtení dalších stovek skiareálů 

bude nárůst cen pro celou republiku ještě výrazně nižší a bude tak hluboko pod inflační úrovní,“ doplnil ředitel 

Asociace horských středisek Libor Knot. 

Možnost ušetřit tu ale je. Skiareály totiž stejně jako v minulosti pokračují v trendu prodeje online. Při nákupu 

předem jsou ceny skipasů nižší a lyžaři tak mohou ušetřit někde dokonce až 30 procent. “Takzvané plovoucí 

ceny skipasů začíná používat více českých skiareálů. Nejen, že návštěvníkům včasný nákup z domova ušetří 

čas a peníze, ale provozovatelé dokážou lépe regulovat množství lyžařů na sjezdovkách,“ řekl Knot. 

Zlepšení služeb 

I letos skiareály investují finance do zlepšení služeb a technologií, a to především s ohledem na ekologickou 

udržitelnost. Areály nakupují nové rolby a čím dál více používají osvědčenou technologii SNOWsat. Ta s pomocí 

satelitních snímků a GPS ukazuje, kolik sněhu kde leží, což umožňuje mnohem efektivnější hospodaření s 

přírodním a technickým sněhem. Postupně ji nasazuje stále více lyžařských areálů. 

 

“Příprava na Dolní Moravě jde podle plánu. Sjezdovky jsou připravené na první mrazy a první sníh, zasněžovací 

technologie také. Nyní provádíme údržbu lanovek před začátkem zimní sezony,” uvedl Drápal. Velkým tahákem 

bude letos nejdelší visutý most na světě Sky Bridge 721, který vstupuje do své první zimní sezony. Zimní sezonu 

tam odstartují slavnostním zahájením 10. prosince. 

Nezahálí ani v Dlouhoňovicích. “Příprava je zahájena. Končí servis zasněžovací techniky a bude pokračovat 

montáž bezpečnostních prvků,” potvrdil Vych. 

Foto: 
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Zimní sezóna se blíží. 

Zimní sezóna se pomalu blíží. 

Zimní sezóna se pomalu blíží. 
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Ski Areál Dlouhoňovice 
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Lyžařs ké nov ink y na č esk ých  a mora vský ch horách  202 2/2 023 

Lyžařské novinky na českých a moravských horách 2022/2023 URL  
horydoly.cz | 08.11.2022 | Autor: Štěpánka Filipová Horydoly  

Tuzemská horská střediska před nadcházející zimní sezonou investovala přes 700 milionů Kč, nejvíce do 

ekologicky udržitelných řešení, např. úspornější rolby, systému SNOWsat, akumulačních nádrží, technologie 

zasněžování a do modernizace služeb. Významná část investic připadá na areály Dolní Morava, Zadov, Špičák 

Železná Ruda, SkiResort Černá hora-Pec či Klínovec. 

 

I letos pokračuje rozšiřování on-line systémů k nákupu skipasů či rezervací vybavení nebo provozoven 

doprovodných služeb.  

Skiareály v letošním roce investovaly do nákupu ekologičtějších a úspornějších technologií. Například osvědčený 

SNOWsat pro efektivnější údržbu sněhu na sjezdovkách nebo úspornější rolby pořídili na Dolní Moravě, na 

Lipně, ve SkiResortu Černá hora-Pec, na Klínovci, ve Snowhill Herlíkovice a Snowhill Mariánky.  

Významnou investicí je vybudování akumulačních nádrží na vodu v Zadově a na Dolní Moravě.  

K modernizaci a zefektivnění zasněžování přistoupili také na Klínovci, na Lipně, na Monínci, na Ještědu, 

Tanvaldském Špičáku či v Bílé v Beskydech.  

Na Klínovci se lyžaři můžou těšit na novou sjezdovou trať, která je nejdelší v Česku a vznikla spojením a 

úpravou stávajících nepoužívaných objízdných tras. Na Kraličáku představí nový vlek Sušina.  

Stále probíhá i rozšíření samoobslužných pokladen u sjezdovek, které slouží k nákupu skipasů či k aktivaci těch 

zakoupených on-line. Letos je návštěvníci naleznou například i na Dolní Moravě, ve SkiResortu Černá hora-Pec, 

ve Špindlerově Mlýně, na Ještědu či Bílé v Beskydech.  

Zázemí a doprovodné služby  

Lyžařské areály letos investovaly i do zkvalitnění zázemí a gastronomických podniků, a to například na Špičáku 

v Železné Rudě, na Ještědu, či na Tanvaldském Špičáku, kde byla zrekonstruována i rozhledna. Nejmladším 

návštěvníkům slouží nové dětské hřiště nebo pojízdné koberce, a to na Tanvaldském Špičáku, Přemyslově či na 

Kraličáku.  

INFO: Asociace horských středisek  

 

SDÍLEJ:  

 

 
 

 

 
Podn ika telé  v c est ov ním ruc hu  vo lají po  řeše ní e nergeti cké kr ize 

Podnikatelé v cestovním ruchu volají po řešení energetické krize  
Innovation | 08.11.2022 | Rubrika: Realita v cestovním ruchu | Strana: 16 | Autor: Red | Vytištěno: 36 000  

Vysoké ceny energií ohrožují cestovní ruch. Obavy z omezení nebo dokonce ukončení provozu mají lyžařská 

střediska, aquacentra, lázně a wellness aj. Složitá sociálně-ekonomická situace dopadá na řadu podnikatelů v 

turismu. 

 

Důležitým faktem, který podnikatelé v oboru cestovního ruchu zdůrazňují, je to, že rostoucí ceny elektřiny a plynu 

a také inflace mohou přinést i zvýšení cen služeb pro širokou veřejnost, pro koncového zákazníka. Pravdou totiž 

je, že turismus zažívá hodně turbulentní dobu. Kvůli pandemii covid-19, válce na Ukrajině, rostoucím nákladům 

na energie a vysokým cenám obecně nepřichází tolik potřebná stabilizace sektoru, natož návrat k normálu. 

„Česká ekonomika je energeticky velmi náročná, a to i ve srovnání s takovými průmyslovými zeměmi, jako je 

https://www.horydoly.cz/lyzari/lyzarske-novinky-na-ceskych-a-moravskych-horach-2022-2023.html
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Německo. Cestovní ruch a služby obecně přitom spotřebovávají polovinu energie jako průmysl. Podpora tohoto 

sektoru tedy může být jednou z cest, jak se dostat ven z energetické krize,“ říká hlavní ekonom České spořitelny 

David Navrátil s tím, že i když mnoho tuzemských domácností už jede tzv. na doraz, tedy bez úspor, v minulosti 

platilo, že Češi za kulturu, rekreaci, restaurace a hotely ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie utráceli 

nadprůměrně. „Jednoduše: chtěli si užít a zapomenout tak na problémy všedního dne. I to je možná cesta ze 

současné krize a také pamatovat na fakt, že během recese, i když obyvatelé České republiky šetří, mají stále 

rádi „levný luxus“, za který jsou ochotni utrácet,“ dodává Navrátil. 

Z analýzy Institutu turismu agentury CzechTourism vyplynulo, že podzimní dovolenou v České republice letos 

plánuje téměř stejný počet Čechů jako loni, zhruba 53 %. V roce 2021, kdy ještě platila řada omezení kvůli 

pandemii covid-19, se jednalo o 55 %. Nejvíc se během podzimního volna Češi chtějí věnovat pěší turistice (69 

%), lehčím procházkám (66 %), kratším cyklistickým výletům (32 %), vodním sportům a návštěvám aquaparků 

(24 %). „Pro cestovní ruch jsou domácí hosté velmi důležití, aktuálně jsou jeho hnacím motorem. I proto roste víc 

než dřív význam různých výhod, které provozovatelé turistických atrakcí spolu s veřejnou správou a 

akademických sektorem nabízejí. Ať už se jedná o slevové a zážitkové karty, turistické balíčky, vouchery apod., 

jejichž přehled přinášíme na zřejmě největším turistickém portále v Evropě Kudy z nudy,“ říká ředitel České 

centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Bohužel však platí, že se podnikatelé v 

cestovním ruchu u nás musí připravit na hodně drsný podzim a zimu kvůli neúnosně vysokým cenám energií. 

Hrozí, že se třeba zavřou aquaparky, do nich se přitom chce na podzim vydat až 24 % Čechů. Tak snad to ještě 

stihnou. Většina provozovatelů těchto zařízení má zafixované ceny do konce roku, největší hrozba zavírání se 

tak dá čekat v roce novém. Podle Asociace bazénů a saun jsou aquacentra jako volnočasová aktivita stejně jako 

za pandemie covid-19 první na ráně. Obavy z budoucnosti mají i lyžařská střediska, lázně a wellness aj.“ 

 

Dražší zima na horách a nejistota lázní 

 

Lyžařská střediska už zahájila předsezonní přípravy. Asociace lanové dopravy upozorňuje, že zatímco u 

pandemie covid-19 jsou domluveni na preventivních opatřeních s ministerstvem zdravotnictví, u rostoucích cen 

energií je jasných informací jen málo. „Mezi provozovateli skiareálů panuje uvědomění, že maximální možné 

zdražení pro tuto sezonu je 10 až 25 %, a to zejména vzhledem k tomu, že dojde k poklesu koupěschopnosti 

obyvatelstva v důsledku energetické krize,“ upřesňuje prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. „Pokud 

nedojde k zastropování cen energií i pro velkoodběratele, hrozí omezení provozu v lyžařských střediscích, což 

by zásadně negativně poznamenalo zaměstnanost a životaschopnost horských obcí a celých regionů,“ dodává 

ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. 

Velké obavy ze sociálně-ekonomické situace vyjadřují i provozovatelé lázní a lázeňská místa. Už covid-19 tuto 

oblast velmi zasáhl. Loňských 571 tisíc lidí, kteří přijeli do lázní, znamenalo pokles návštěvnosti ve srovnání s 

rokem 2019 o 35 %. Samotní provozovatelé lázní říkají, že jim teď chybí hosté z Ruska a Německa. Je také 

vyšší podíl mladších návštěvníků, kteří však do lázní jezdí na kratší dobu. 

„Během pandemie covidu-19 menším lázním významně pomohly státní vouchery programu COVID – lázně, 

které spolu s mnoha aktivitami lázní přilákaly mladší klientelu. Ta ale tradiční starší pacienty nahradit zcela 

nedokáže. Obavy z koronaviru jsou tady stále, a navíc zejména na západě Čech nám chybí klientela ze 

zahraničí,“ říká prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha a dodává: „Jako zdravotníci, jejichž ceny jsou 

věcně či absolutně zastropovány již od 90. let, nechápeme, proč vláda tak dlouho otálela se stejným 

zastropováním cen a zisků energobaronů. Oznámené zastropování vítáme, byť nejspíš nezabrání řadě zimních 

uzavírek našich provozů, které jsou energeticky velmi náročné. Způsob, jakým se ceny energií tvoří, je vzhledem 

k jejich významu pro fungování a zdraví společnosti absurdní. Jejich regulace je nezbytná.“ 

Podobný názor má i Sdružení lázeňských míst ČR. Podle jeho předsedy Jana Kuchaře jsou lázeňské 

samosprávy a provoz spojené nádoby, jedno bez druhého nemůže existovat. Lázně mají nezastupitelnou roli v 

českém zdravotním systému, pomáhají zejména v oblasti prevence lidského zdraví. „Je třeba společně hledat 

cesty, jak lázeňství pomoci a dostat se tak z aktuální energetické krize. Samozřejmě pomůže i to, když do České 

republiky bude jezdit a utrácet tu víc zahraničních turistů,“ doplňuje. 

 

Mezi provozovateli skiareálů panuje ezi pr uvě uvědomění, že maximální možné zdražení í, pro tuto sezonu je 10 
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až 25 %. Důvodem je sezon zejména klesající koupěschopnost turistů. klesa 

 

Foto autor: FOTO Shutterstock  

Foto popis: ??  
 

 

 
Skipas y za tím nejs ou, Š pindl chyst á záv ody 

Skipasy zatím nejsou, Špindl chystá závody  
Liberecký deník | 08.11.2022 | Rubrika: LIBERECKO / Region | Strana: 2 | Autor: JAN BRAUN | Vytištěno: 1 000 | Čtenost: 10 982  

Přípravy na zimní sezonu jsou v plném proudu, otázkou zůstávají dopady vysokých cen energií.  

Špindlerův Mlýn – Desátého prosince oficiální zahájení lyžařské sezony, od 22. do 27. ledna olympiáda dětí a 

mládeže, 28.–29. ledna Světový pohár v alpském lyžování žen. Špindlerův Mlýn se chystá na zimní sezonu, 

která přivede do krkonošského střediska nejen tisíce lyžařů, ale také diváků při globální sportovní události a 

nejlepší mladé sportovce ze všech krajů republiky při akci, která je projektem Českého olympijského výboru.  

Vypadá to, že o závod Světového poháru ve slalomu a obřím slalomu by mohl být zájem podobně velký jako v 

roce 2019, kdy lyžařský areál ve Svatém Petru navštívilo během dvou dnů více než 19 tisíc diváků. Ti vytvořili 

skvělou atmosféru umocněnou úspěchem slovenské reprezentantky Petry Vlhové. Fanoušci již vykoupili 

zvýhodněné vstupenky na oba dny, k dispozici jsou nicméně ještě vstupenky na stání za 250 a 350 Kč a sezení 

za 1290 a 1590 Kč.  

„Přípravy na Světový pohár probíhají již od letních měsíců ve všech segmentech, kterých se to týká. Od provozu 

přes obchod a marketing, gastronomii, provoz lanových drah po přípravu dopravního projektu,“ potvrdil 

marketingový a obchodní manažer Skiareálu Adam Svačina, že přípravy na Světový pohár jedou ve Špindlerově 

Mlýně naplno.  

Zatímco vstupenky na Světový pohár jsou již v prodeji, skipasy na lyžařskou sezonu se začnou prodávat až v 

polovině listopadu, kdy Skiareál zveřejní jejich konkrétní cenu. Ta nebude pevná na celou zimu. „U nás máme 

flexibilní ceny, které jsme zavedli již před třemi sezonami. Ceny jsou závislé na několika různých parametrech 

jako včasnost nákupu, počasí, obsazenost areálu a další podmínky,“ vysvětlil Svačina.  

„Takzvané plovoucí ceny skipasů začíná používat více českých skiareálů. Nejen, že návštěvníkům včasný nákup 

z domova ušetří čas a peníze, ale provozovatelé dokážou lépe regulovat množství lyžařů na sjezdovkách,“ 

podotkl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. „Provozovatelé lyžařských areálů musí do svých cen 

promítnout vyšší náklady, které současná netypická situace přináší. Uvědomují si ale, že je do skipasů nelze 

zahrnout v plné výši. Po započtení dalších stovek skiareálů bude nárůst cen pro celou ČR ještě výrazně nižší a 

bude tak hluboko pod inflační úrovní,“ doplnil Knot.  

Oficiální zahájení zimní sezony, tradiční SkiOpening, má Špindlerův Mlýn naplánovaný na 10. prosince, na který 

láká lyžaře na skipasy za akční ceny, koncert či tanec roleb. Se zasněžováním chtějí vlekaři začít ihned, jakmile 

to klimatické podmínky umožní.  

Jaké bude mít na Skiareál Špindlerův Mlýn dopady energetická krize, zatím neumí jeho zástupci odhadnout.  

„Aktuálně nemáme nakoupené energie na zimní sezonu a jsme tedy závislí na spotové ceně. Dopady proto 

aktuálně nedokážeme vyčíslit,“ uvedl Svačina. „V rámci opatření jsme investovali do nové kotelny, instalujeme 

řídící jednotky na radiátory, měníme zbytek ještě nevyměněných žárovek za LED osvětlení a další. Při 

zasněžování se budeme snažit využívat nočních příznivých teplot a zároveň využívat elektrickou energii v době, 

kdy je na trhnu nejméně potřeba,“ dodal Adam Svačina.  

 

UBYLO TURISTŮ  

 

Podle Asociace horských středisek letošní v letní turistické sezoně přišlo oproti minulému roku průměrně o 15 

procent méně návštěvníků. To bylo podle prezidentky asociace Kateřiny Neumannové způsobeno především 

uvolněním cest na zahraniční dovolené, o které byl po dvou letech pandemického omezení enormní zájem. 

Navíc návštěvám hor nenahrávalo ani nepříznivé počasí v srpnu a v září. „Na skiareály jsou navázány další 

služby, jako například ubytování, půjčovny, restaurace, které jsou důležité pro obživu místních lidí v horských 
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střediscích, které jsou převážně v příhraničních oblastech,“ uvedl místostarosta obce Vítkovice v Krkonoších 

Milan Rychtr. V horských obcích je v cestovním ruchu zaměstnáno až 45 000 lidí. Asociace horských středisek 

zároveň připomíná, že podle multiplikačního modelu na každou korunu utracenou ve skiareálu připadne dalších 

7 Kč v navazujících službách v horském středisku.  

Také Špindlerův Mlýn zaznamenal podle nového starosty a podnikatele v cestovním ruchu Martina Jandury 

úpadek turismu. Situaci chce zlepšit, zároveň si přeje udržet v horském středisku trvale žijící občany. „Obyvatelé 

vnímali situaci, která tady byla v poslední době, a ztráceli hrdost, že jsou Špindláci. Tuhle hrdost bych jim rád 

vrátil. Zapojit do toho chci i místní podnikatele a hoteliéry, aby se jim ve Špindlu komfortně podnikalo a zisky šly 

zpátky nahoru,“ řekl Jandura. Za klíčovou považuje dobrou spolupráci se Skiareálem. „Vnímám ho jako 

největšího partnera. Přeji si vytvořit jeden fungující celek: radnice – hoteliéři – místní podnikatelé – skiareál. 

Jedině v tomto společném spojení je naše síla navrátit Špindlu jeho zašlou slávu,“ zdůraznil Jandura.  

 

Plovoucí skipasy koupené předem ušetří návštěvníkům čas a peníze. Provozovatelé navíc lépe dokážou 

regulovat množství lyžařů na sjezdovkách.  

 

Foto autor: Foto: Jan Braun  

Foto popis: SKIAREÁL Špindlerův Mlýn se připravuje na zimní sezonu.  
 

 

 
Inve sti ce horsk ýc h stře dis ek dosáh ly 7 00 mili onů, na náv št ěvn íky j sou př iprave na  

Investice horských středisek dosáhly 700 milionů, na návštěvníky jsou připravena  
Innovation | 08.11.2022 | Rubrika: Zimní relax | Strana: 34 | Autor: Red | Vytištěno: 36 000  

Velká část vynaložených peněz putovala do ekologicky udržitelných řešení, např. úspornější rolby, systému 

SNOWsat, akumulačních nádrží, technologie zasněžování a také do modernizace služeb. 

 

TEXT 

 

Česká horská střediska se již chystají na první zimní návštěvníky, pro které připravují různé novinky, aby si pobyt 

na horách co nejvíce užili. Na lyžaře čekají nové gastronomické provozy, vyžití pro děti i nové sjezdové trasy. 

Podle aktuálního průzkumu veřejného mínění pro Asociaci horských středisek se totiž na české hory v zimě 

chystá až 81 % těch, co v zimě na hory jezdívají, a to nejčastěji na vícedenní pobyty (76 %), jimž kralují 

prodloužené víkendy (41 %). 

Vysoký počet návštěvníků hor během letošní zimy by tak mohl vynahradit výpadek, který horská střediska postihl 

během léta. Letošní letní sezona totiž zaznamenala pokles návštěvníků oproti minulému roku průměrně o 15 %. 

Důvodem bylo především uvolnění cest na zahraniční dovolené, o které byl po dvou letech pandemického 

omezení enormní zájem. Navíc návštěvám hor nenahrávalo ani nepříznivé počasí v srpnu a v září. „Návštěvníky 

na hory často lákají atrakce, na nichž zabaví sebe i své děti. Populární jsou různé bike parky, stezky korunami 

stromů či dětská hřiště. Velkou návštěvnost zaznamenal na jaře otevřený Sky Bridge 721 na Dolní Moravě,“ říká 

prezidentka Asociace horských středisek Kateřina Neumannová. 

 

Služby pro zákazníky 

 

I přestože nadcházející zimní sezona začne na pozadí vysokých cen energií, lyžařské areály neplánují 

výraznější omezení služeb. Naopak drtivá většina z nich chce návštěvníkům nabídnout lyžování v nezměněném 

rozsahu. Průzkum ukázal, že i v případě omezení služeb by pouze 5 % těch, kteří se na hory chystají, zimní 

dovolenou oželelo. „Na skiareály jsou navázány další služby, jako např. ubytování, půjčovny, restaurace, které 

jsou důležité pro obživu místních lidí v horských střediscích, jež jsou převážně v příhraničních oblastech,“ uvádí 

místostarosta obce Vítkovice v Krkonoších Milan Rychtr. V horských obcích je v cestovním ruchu zaměstnáno až 

45 tisíc osob. Navíc podle multiplikačního modelu za každou korunu utracenou ve skiareálu připadne dalších 7 

Kč v navazujících službách v horském středisku. 
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Právě do zlepšení služeb a také do technologií investovala horská střediska letos téměř tři čtvrtě miliardy korun, 

a to zejména do projektů souvisejících s ekologickou udržitelností. Areály nakupují nové rolby a čím dál více 

používají osvědčenou technologii SNOWsat. Ta s pomocí satelitních snímků a GPS ukazuje, kolik sněhu kde 

leží, což umožňuje mnohem efektivnější hospodaření s přírodním a technickým sněhem. Postupně ji nasazuje 

stále více lyžařských areálů. nebo úspornější rolby pořídili na Dolní Moravě, na Lipně, ve SkiResortu Černá hora-

Pec, na Klínovci, ve Snowhill Herlíkovice a Snowhill Mariánky. K největším investicím patří budování 

akumulačních nádrží na vodu, jež jsou důležitou cestou k ekologicky udržitelným řešením. Ačkoli v zahraničí jsou 

běžné, v Česku se k nim v některých oblastech staví odmítavě a schvalování jejich výstavby je zpomalováno, 

případně zcela zastavováno. Přitom napomáhají k zadržování vody v přírodě a také k jejímu ochlazování. Jejich 

přínos není jen pro záchyt přírodních srážek k zasněžování, ale také jako zdroj vody v případě hašení požárů v 

nepřístupném horském terénu či jako zdroj užitkové vody v období sucha. Nové akumulační nádrže vybudovali v 

Zadově a na Dolní Moravě. K modernizaci a zefektivnění zasněžování přistoupili také na Klínovci, na Lipně, na 

Monínci, na Ještědu, Tanvaldském Špičáku či v Bílé v Beskydech. 

 

Ceny skipassů 

 

Skiareály dále investují do digitalizace svých systémů, především v oblasti online prodeje skipasů či rezervace 

vybavení v půjčovnách. Rozšiřují se i samoobslužné pokladny, v nichž si návštěvníci zakoupí skipasy nebo 

zaktivují ty pořízené on-line. Skiareály stejně jako v minulosti pokračují v trendu prodeje skipasů on-line. Jejich 

ceny jsou při nákupu předem nižší a lyžaři tak můžou ušetřit až 20 %, někde dokonce až 30 %. „Tzv. plovoucí 

ceny skipasů začíná používat více českých skiareálů. Nejenže návštěvníkům včasný nákup z domova ušetří čas 

a peníze, ale provozovatelé dokážou lépe regulovat množství lyžařů na sjezdovkách,“ říká Libor Knot, ředitel 

Asociace horských středisek. 

Kvůli vyšším cenám energií a dalším vstupům si letos lyžaři u 30 největších středisek připlatí průměrně o 10 až 

15 %. „Provozovatelé lyžařských areálů do svých cen musí promítnout vyšší náklady, které tato netypická 

situace přináší. Uvědomují si ale, že je do skipasů nelze zahrnout v plné výši. Po započtení dalších stovek 

skiareálů bude nárůst cen pro celou ČR ještě výrazně nižší a bude tak hluboko pod inflační úrovní,“ doplňuje 

Libor Knot. 

 

Foto autor: FOTO Shutterstock  
 

5. 09. 11. 2022  

 

 
Děti z darma, al e t aké dražší  ski pa sy. Jak se č esk á horsk á stře dis ka c hy staj í na le tošní z imu?  

Děti zdarma, ale také dražší skipasy. Jak se česká horská střediska chystají na letošní 

zimu?  
Východočeský týdeník | 09.11.2022 | Strana: 2 | Autor: MARTIN ALT | Vytištěno: 90 000  

Horské resorty budou zdražovat, lyžaři si připlatí. Zdražení ale bude pod úrovní inflace.  

 

Horská střediska nemají před zimní sezonou pro lyžaře dobré zprávy. Ceny skipasů porostou. Kvůli vyšším 

cenám energií a dalším vstupům si letos lyžaři na Orlickoústecku připlatí průměrně 10 až 15 procent. Resorty 

přistoupily například k omezení večerního lyžování. Na Dolní Moravě ale budou moci děti do šesti let nově 

lyžovat zdarma.  

Všechny horské provozy jsou zasažené zvýšením všech vstupů. Od nejčastěji skloňované elektřiny, přes cenu 

dřeva, úklidových prostředků, nafty. Cenové navýšení však nelze ve stejné výši promítnout do ceny skipasů. 

“Ceny skipasů dokončujeme a už nyní můžeme prozradit, že na výběr bude třeba unikátní spojení celodenního 

skipasu s návštěvou visutého mostu Sky Bridge 721 s názvem Ski & Sky. S další novinkou přicházíme pro rodiny 

s dětmi – letos u nás budou děti do šesti let lyžovat zcela zdarma,“ uvedl ředitel rozvoje, obchodu a marketingu 

resortu Dolní Morava Tomáš Drápal.  

V minulé sezóně stál na místě celodenní skipas pro dospělé 980 korun, pro děti pak 650 korun. Malý lyžař do 

šesti let stál 50 korun. Ceny pro aktuální sezonu zatím zveřejněny nejsou, resort však nyní nabízí speciální akci 
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na celosezónní skipas. Do 11. listopadu je možné ho zakoupit za 8 175 korun, místo původních 10 900 korun.  

 

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ SE ZKRÁTÍ  

 

Zdražení pocítí také návštěvníci Ski areálu Dlouhoňovice. “Skipasy zdražujeme přibližně o 10 procent. Přesto 

celodenní jízdné nepřekročí 300 korun. Jako součást plánovaných úspor však dojde k omezení provozní doby,“ 

vysvětlil manažer Ski areálu Dlouhoňovice Jan Vych.  

Zkracovat se bude tedy především večerní lyžování. V tomto skiareálu byla loni cena celodenního lístku 270 

korun na místě, celoroční vstupné vyšlo na 3450 korun.  

Podle aktuálního průzkumu veřejného mínění od agentury Ipsos se na české hory v zimě chystá až 81 procent 

těch, jenž v zimě na hory jezdívají, a to nejčastěji na vícedenní pobyty (76 procent), jimž kralují prodloužené 

víkendy (41 procent).  

“Těším se. Nejčastěji jezdím do Červené Vody, jen tak si zajezdit, třeba v týdnu. Ale s rodinou pak pravidelně 

vyrážíme na Dolní Moravu. Sice je tam spousta lidí, ale stojí to za to,“ řekl lyžař Marek Žežulka z Mlýnice.  

“Provozovatelé lyžařských areálů do svých cen musí promítnou vyšší náklady, které tato netypická situace 

přináší. Uvědomují si ale, že je do skipasů nelze zahrnout v plné výši. Po započtení dalších stovek skiareálů 

bude nárůst cen pro celou republiku ještě výrazně nižší a bude tak hluboko pod inflační úrovní,“ doplnil ředitel 

Asociace horských středisek Libor Knot.  

Možnost ušetřit tu ale je. Skiareály totiž stejně jako v minulosti pokračují v trendu prodeje online. Při nákupu 

předem jsou ceny skipasů nižší a lyžaři tak mohou ušetřit někde dokonce až 30 procent.  

“Takzvané plovoucí ceny skipasů začíná používat více českých skiareálů.  

Nejen, že návštěvníkům včasný nákup z domova ušetří čas a peníze, ale provozovatelé dokážou lépe regulovat 

množství lyžařů na sjezdovkách,“ řekl Libor Knot.  

 

ZLEPŠENÍ SLUŽEB  

 

I letos skiareály investují finance do zlepšení služeb a technologií, a to především s ohledem na ekologickou 

udržitelnost. Areály nakupují nové rolby a čím dál více používají osvědčenou technologii SNOWsat. Ta s pomocí 

satelitních snímků a GPS ukazuje, kolik sněhu kde leží, což umožňuje mnohem efektivnější hospodaření s 

přírodním a technickým sněhem. Postupně ji nasazuje stále více lyžařských areálů.  

“Příprava na Dolní Moravě jde podle plánu. Sjezdovky jsou připravené na první mrazy a první sníh, zasněžovací 

technologie také. Nyní provádíme údržbu lanovek před začátkem zimní sezony,“ uvedl Drápal.  

Nezahálí ani v Dlouhoňovicích. “Příprava je zahájena. Končí servis zasněžovací techniky a bude pokračovat 

montáž bezpečnostních prvků,“ potvrdil Vych.  

 

Foto popis:  
 

6. 10. 11. 2022  

 

 
Rakousk á lyž ařská stře disk a nepl ánují omeze ní, vlek y a ubyt ová ní se z draží 

Rakouská lyžařská střediska neplánují omezení, vleky a ubytování se zdraží URL  
cestovani.iDNES.cz | 10.11.2022 | Rubrika: Lyže | Autor: ČTK, hig  

Rakouská lyžařská střediska, která mezi Čechy patří k nejvíc navštěvovaným v zahraničí, neplánují letos žádná 

omezení, zdraží však služby. Ceny skipasů oproti minulému roku vzrostou o pět až deset procent, ubytování o 

deset až patnáct procent. Otevřít zatím plánují všechny skiareály. Zdražovat letos budou i horská střediska v 

Česku či Itálii. 

 

 

 

Rakouské skiareály vzhledem k růstu cen energií zatím nechystají omezovat své investice, i po covidu jsou 

podle ředitele Rakouské národní turistické centrály Norberta Lercha v dobré kondici. Lerch však očekává, že se 

https://www.idnes.cz/cestovani/lyzovani/rakousko-lyzovani-novinky-2022-ceny-vleky-ubytovani.A221110_145920_lyze_hig
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zvýšené ceny skipasů a služeb promítnou do délky ubytování. Místo obvyklých pěti dnů podle něj budou lyžaři 

do Rakouska vyrážet na čtyři dny. Rezervace návštěvníci většinou dělají s čtyřtýdenním předstihem. 

 

Skiareály zdražují. Lyžaři ušetří na Moravě, na Klínovci zaplatí přes tisícovku 

 

Zdražovat plánují i lyžařská střediska v Itálii, oznámila v říjnu tamní média. Ceny jednodenních skipasů se oproti 

loňsku zvýší v průměru o deset procent, záleží však na lokalitě. Oproti Rakousku některá italská střediska 

uvažují o tom, že své vleky vůbec nespustí. Oznámil to už například menší skiareál Panarotta blízko Tridentu. 

Důvodem jsou prý nejisté vyhlídky do budoucna a obavy o nedostatečné množství přírodního sněhu. Větší 

lyžařská střediska podle agentury AGI pak zvažují uzavřít méně navštěvované vleky. 

 

V Česku bude letos lyžařská sezona bez omezení, stejně jako v Rakousku a v Itálii však porostou ceny, uvedli 

před týdnem zástupci Asociace horských středisek ČR. V největších skiareálech letos skipasy zdraží o deset až 

15 procent. Při nákupu online mohou být ceny nižší. Vzhledem k vysokým cenám energií zároveň provozovatelé 

hodlají šetřit. Úsporná opatření by se neměla vztahovat na běžný denní provoz, ale spíše na noční lyžování. 

Provozovatelé českých středisek letos do úsporných technologií a modernizace investovali zhruba 700 milionů 

korun. 

 

I přes zvyšující se ceny Češi zájem o zimní dovolenou v horách mají. Již v srpnu mluvčí Čedok Kateřina 

Pavlíková uvedla, že se termíny pro lyžařské zájezdy v období Vánoc, Silvestra a jarních prázdnin pomalu plní. 

Návštěvnost ale zřejmě nebude tak vysoká, jako v minulých letech. Například německý skiareál Arber letos 

uvedl, že předpokládá úbytek návštěvníků o deset procent. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Jak z a ski pa s nepl ati t zbyte čně moc  

Jak za skipas neplatit zbytečně moc  
Lidové noviny | 10.11.2022 | Rubrika: Ekonomika - speciál | Strana: 10 | Autor: JANA CHMELÍKOVÁ | Vytištěno: 29 904 | 

Prodáno: 23 396 | Čtenost: 152 037  

Lyžování něco stojí, v nadcházející sezoně to bude víc než v té minulé.  

 

S trochou plánování se však dá podstatně ušetřit.  

 

Poradíme, jak to udělat, na co se zaměřit a také čeho se vyvarovat.  

 

Ve skiareálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku, kam i díky dobré dostupnosti z hlavního města vyráží i 

mnoho Pražanů, od letošní sezony nově nabízejí místo elektronických skipasů takzvaný gopass. Lyžařům 

umožní volbu termínu a v důsledku i výhodnější cenu. „Hledali jsme, jak lidem umožnit se zdražení co nejvíce 

vyhnout, proto jsme šli do plovoucí ceny. Lidé si budou moci dopředu vybrat termín za dobrou cenu, třeba i lepší 

než tu loňskou,“ popsal spolumajitel areálu Jaroslav Krejčí.  

Přípravy na zimní sezonu na tuzemských lyžařských svazích finišují, jenže pod tlakem vysokých cen energií – a 

údržba sjezdovek je energeticky hodně náročná – trápí sportovce neodbytná otázka: kolik bude lyžování letos 

stát? Už je jasné, že se zdraží. Míra navýšení cen skipasů se ale má držet pod úrovní inflace – ta meziroční 

činila v září 18 procent. Ve třiceti největších střediscích si lyžaři připlatí v průměru o deset až 15 procent víc než 

v minulé sezoně.  

Střediska zatím se zveřejněním ceníků vesměs otálejí. Kalkulují, jak do svých účtů propsat zvýšené ceny energií. 
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Nejpozději do dvou týdnů ceníky vyvěsíme, avizovali provozovatelé více než desítky skiareálů, které LN uplynulý 

víkend telefonicky oslovily. „Velmi pravděpodobně se nám povede udržet ceny v podobné výši jako v minulé 

sezoně,“ řekl zástupce střediska Karlov pod Pradědem.  

„Provozovatelé musejí do svých ceníků promítnout zvýšení nákladů. To by jinak nevycházelo. Avšak uvědomují 

si, že je nelze zahrnout do cen skipasů v plné výši,“ avizoval Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek. 

Některé skiareály kvůli úsporám úplně škrtly večerním lyžování, protože náklady na osvětlení sjezdovek jsou 

příliš vysoké. S trochou plánování se však dají ušetřit i desítky procent. Skiareály se snaží přitáhnout zájemce 

slevovými akcemi.  

Ceny už zveřejnil kupříkladu Skiareál Klínovec. Nejspíš se zařadí k nejdražším u nás. Jednodenní skipas pro 

dospělého vyjde na 1090 korun. Coby novinku tam otevřou novou sjezdovku – s délkou 3,4 kilometry nejdelší v 

Česku. Překročení tisícikorunové hranice za jednodenní lyžování však bude v tuzemsku spíš výjimečné.  

 

Předstih se počítá  

 

Ušetří ten, kdo nakoupí skipas s předstihem a online. Výše slevy za nákup přes e-shop střediska se oproti 

pořízení v kamenné prodejně na svahu pohybuje mezi 10 až 30 procenty. A podobně jako například u letenek 

výši výsledné sumy ovlivní časový předstih.  

„Takzvané plovoucí ceny skipasů používá čím dál více tuzemských skiareálů. Včasný nákup z domova 

návštěvníkům ušetří čas i peníze a provozovatelé dokážou lépe regulovat množství lyžařů na sjezdovkách,“ 

popsal Knot.  

Pro někoho může být zajímavá služba czechskipass.cz, která nabízí jednu sezonní permanentku pro 18 

horských středisek v Česku; celosezonní skipas pro dospělého vyjde na 16 990 korun. Obdobou je portál 

gopass.travel, který sdružuje vybrané provozovatele z Česka, Slovenska, Rakouska, Polska a Itálie. K vybraným 

ubytováním nabízí skipas zdarma, tzv. Chytrou sezónku premium, celosezonní skipas do všech zapojených 

středisek lze do konce listopadu pořídit za 13 990 korun.  

 

Za co hrozí pokuty  

 

Směrem vzhůru šplhají i ceny parkování. Během koronavirových uzávěr, které se dotkly i sjezdovek, došlo k 

masovému přechodu na skialpy a běžkování, z čehož provozovatelům středisek takřka žádné peníze „nekapou“, 

přitom náklady na údržbu parkovišť jim rostou. „Pro držitele skipasů ale zůstává parkovné zdarma zachováno,“ 

říká Jakub Juračka, prezident Asociace lanové dopravy.  

Zdražovala i alpská střediska. A platí to, co platilo vždycky – je tam stále dráž než u nás. A to zhruba o polovinu. 

Třeba v populárním Ski Amadé, pod které spadá také věhlasný Schladming, bude stát skipas na jeden den v 

hlavní sezoně okolo 1500 korun. V řadě středisek však lze ušetřit, pořídíte-li skipasy s předstihem.  

Kdo se chystá na zahraniční svahy, měl by si prostudovat tamní pravidla. Liší se třeba, co se týče povinnosti 

nosit na sjezdovkách helmy, či regulemi ohledně alkoholu. Kupříkladu v Itálii musí mít helmu každý lyžař do 18 

let věku (jinde je to do 15 či 16 let), zároveň platí striktní zákaz požívání alkoholu na sjezdovkách. Každému, 

koho kontrola odhalí, že lyžuje pod vlivem, hrozí pokuta 250–1000 eur. Povinné je zde i pojištění odpovědnosti 

za škody, doklad musíte mít vždy u sebe, v opačném případě platí sankce 100 až 150 eur (střediska zároveň 

musejí umožnit pořídit si pojistku v areálu). K Itálii se váže i další tip – pokud tam na hory vyrazíte ještě před 

Vánoci či ke konci dubna, v Livignu dostanete k ubytování přímo v destinaci sjednanému přes stránky livigno.eu 

skipas zdarma.  

 

Bez pojištění na hory nelez  

 

Při cestách na hory se vyplatí sjednat si cestovní pojištění. „Například operace natržených kolenních vazů vyjde 

na zhruba 125 tisíc korun, ošetření zlomené ruky s následnou operací v Česku na 30 tisíc korun,“ upozornil 

Vlastimil Divoký z ERV Evropské pojišťovny. Nelze se zcela spoléhat na takzvanou EHIC kartu, jež je součástí 

kartičky zdravotního pojištění – platí totiž pouze ve státních zařízeních, zatímco v horských střediscích jich je 

většina soukromých, a nekryje náklady na transport do nemocnice či zpět do Česka. A tak pokud by pro 
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zraněného musel na svah přiletět vrtulník záchranářů, jen účet za dopravu se může přrehoupnout i přes 100 tisíc 

korun. V rámci cestovního pojištění je obvykle obsaženo i zmíněné pojištění odpovědnosti. V Česku to není až 

tolik rozšířené, ale pokud na svahu zraníte třeba Němce či Rakušana, jsou zvyklí se o svá práva hlásit. Mohou 

požadovat uhrazení ušlého zisku ze zaměstnání po dobu léčby a bolestné, a to se může vyšplhat i do částek 

přes milion korun. Cestovní pojištění na víkend v Alpách s neomezenými léčebnými výlohami a pojištěnou 

odpovědností do 10 milionu korun lze pořídit už za 175 korun.  

 

Pokud by pro zraněného musel na svah přiletět vrtulník záchranářů, jen za dopravu se účet může vyšplhat i nad 

100 tisíc korun  

 

: J A N A C H M E L Í K O V Á, Autorka je spolupracovnice redakce  

Foto autor: Foto Shutterstock / šk  

Foto popis: Ceny skipasů v lyžařských areálech v Česku a v zahraničí  

Foto popis: Ceny k pondělí 7. 11., platné pro jednodenní skipasy, pokud není uvedeno jinak. Cena za dětský 

skipas je uvedena od nejnižší věkové kategorie. Beze slev, které lze získat prostřednictvím nákupu online přes 

e-shop.  

Foto popis: Gopass – na výši takzvaných plovoucích cen skipasů zakoupených přes gopass má vliv zejména 

datum pořízení i zvolený termín samotného lyžování. Používáním gopassu lze sbírat body, které je následně 

možné uplatnit a získat další slevy, vedle horských středisek (aktuálně jich je do systému gopassů zapojených 

28 v pěti různých státech Evropy včetně Česka) jej využijete i v aquaparcích, restauracích a podobně. Více lze 

najít na internetové stránce gopass.travel  
 

 

 
Sedm tis íc na ly žařské  kurz y pro  dě ti. „ Téma pl oš nýc h př ís pě vk ů zve dl až mini str  Vále k,“ ř ík á as oci ace  

Sedm tisíc na lyžařské kurzy pro děti. „Téma plošných příspěvků zvedl až ministr 

Válek,“ říká asociace URL  
denikn.cz | 10.11.2022 | Rubrika: Česko | Autor: Iva Bezděková  

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce částkou až 7000 korun přispívat dětem na školní lyžařské 

kurzy. Návrh dlouhodobě prosazuje Asociace horských středisek, která už o příspěvky na kurzy žádala několik 

bývalých ministrů školství. Podle jejího šéfa Libora Knota uspěla až u Válka. 

 

Po návrhu na obnovení nadstandardní péče ve zdravotnictví chce Válek zapracovat i na prevenci. Jedním z 

kroků by podle něj mohl být příspěvek 6000 až 7000 korun od zdravotních pojišťoven, a to na povinný pobyt dětí 

ze sedmých a osmých tříd na lyžařských kurzech. 

 

„Hory a sportování jsou prevence a chceme podpořit turistický ruch a tuto oblast průmyslu, protože cítíme, že 

tam bude problém,“ odůvodnil ministr svůj nápad. 

 

Až sedmitisícový příspěvek na hory by z veřejných peněz dostaly všechny rodiny bez ohledu na příjmy. Taková 

změna by zdravotní pojišťovny vyšla na několik miliard korun ročně. 

 

„Ministr zdravotnictví vnímá hlasy rodičů i některých škol, že z důvodu zvýšení nákladů se může povinný 

lyžařský kurz stát nedostupným, ale stále je pro zlepšení psychické a fyzické kondice dětí potřebný. Toto by 

mohla být jedna z cest, jak žáky o povinný školní kurz neochudit a zlepšit tak prevenci a podpořit rodiče v této 

nelehké situaci,“ vysvětlil pro Deník N mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. 

 

Na žádnou jinou prevenci pojišťovny tak vysoký příspěvek nedávají, žádný z preventivních příspěvků také není 

určený jediné věkové skupině dětí (viz box níže). Válkův návrh překvapil šéfa Svazu zdravotních pojišťoven 

Ladislava Friedricha. „V současné době se již dokončují návrhy zdravotně pojistných plánů pro příští rok. 

Ministerstvo zdravotnictví ale zatím toto konkrétní doporučení a příslušné odůvodnění pro přípravu plánů 

https://denikn.cz/1006246/sedm-tisic-na-lyzarske-kurzy-pro-deti-plosne-prispevky-zvedl-az-ministr-valek-rika-asociace/
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nevzneslo,“ řekl Friedrich. 

 

„Pokud by se však mělo jednat o plošné a téměř závazné příspěvky, šlo by o řádově miliardy korun na úkor 

jiných výhod,“ dodal. 

 

„Téma zvedl až ministr Válek“ 

 

Šéf Asociace horských středisek ČR Libor Knot připouští, že plán na zavedení příspěvku je výsledkem jejich 

dlouholetého politického lobbingu. Školní lyžařské kurzy jsou podle něj pro střediska významnou klientelou. 

 

„Státní příspěvky na tyto kurzy proto prosazujeme už osm let. Rozvíjeli jsme tuto snahu už s bývalou 

[lock]ministryní školství (Kateřinou, pozn. red.) Valachovou, pak jsme se změnu snažili prosadit přes ministra 

(Roberta, pozn. red.) Plagu. Ministerstvo práce a sociálních věcí by podpořilo jen selektivní příspěvek pro rodiny, 

které mají méně než 1.5 násobek životního minima. Téma plošných příspěvků zvedl až ministr zdravotnictví 

Válek,“ řekl Knot Deníku N. 

 

Knot poukazuje na to, že Slovensko školní lyžařské kurzy i pobyty ve škole v přírodě už z veřejných peněz 

dotuje, a to ve výši 150 euro na kurz pro děti ze sedmých tříd. 

 

„Což je velmi motivační a skvělé. Je to dobře pro vlekaře, pro restauratéry, ubytovací kapacity i pro lyžařské 

školy. Mají tak díky státu peníze na zaplacení profesionální lyžařské výuky a školy nejsou závislé na chemikáři, 

který sotva stojí na lyžích,“ dodává Knot. 

 

Příspěvky zdravotních pojišťoven na děti 

 

Až sedmitisícový příspěvek pojišťoven na lyžařské kurzy pro děti ze sedmých a osmých tříd by byl v mnoha 

ohledech mimořádný. Dnes pojišťovny přispívají na různé preventivní programy dětí v řádu několika set korun 

ročně. 

Například VZP platí až 800 korun na pravidelné pohybové a sportovní aktivity organizované školou, Zdravotní 

pojišťovna ministerstva vnitra zase přispívá až 1500 korun na školu v přírodě. 

Na vyšší příspěvky od pojišťoven mají nárok jen děti s určitým onemocněním, například ty s celiakií mohou 

získat až 12 tisíc korun ročně na nízkobílkovinnou dietu nebo 8000 korun na bezlepkovou dietu. 

 

Bývalá ministryně školství za ČSSD Kateřina Valachová Deníku N potvrdila, že v době svého působení 

plánovala státem proplácené lyžařské kurzy na základních školách zavést. „S těmito kurzy bylo počítáno již pro 

rozpočet v roce 2018, ale nakonec k tomu nedošlo kvůli pádu kariérního řádu a dalším okolnostem,“ popsala. 

 

Opačného názoru byl ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga, který iniciativu odmítl. „Asociace horských 

středisek opakovaně chtěla úhradu lyžařských kurzů z ostatních neinvestičních nákladů, což legislativně není 

možné. Zástupcům asociace jsme doporučovali jednat o zajištění části nákladů z fondu prevence zdravotních 

pojišťoven, což je současné navrhované řešení,“ řekl Plaga. 

 

Provozovatele horských středisek plánoval Válek podpořit už před svým příchodem do funkce ministra. Loni v 

prosinci řekl, že jako první věc po svém nástupu do úřadu bude řešit právě lyžařské výcviky dětí. Konání 

lyžařských kurzů tehdy komplikovala epidemie covidu a pravidla spojená s očkováním a testy, kvůli kterým mohly 

na hory odjet jen některé děti. 

 

Válek začal tento problém řešit ihned po svém nástupu do úřadu a o změně informoval už na první tiskové 

konferenci nové vlády. 

 

Ministr Válek na dotaz Deníku N, zda návrh zvedl po konzultaci právě s Knotovou asociací, zatím nereagoval. 
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Knot odmítá, že by se s ministrem zdravotnictví blíže znali. „To ne, viděli jsme se spolu naposledy někdy v létě, 

není v tom nic osobního. Jednáme o tom s řadou poslanců a senátorů,“ dodal. 

 

Záchrana ze zdravotního pojištění? 

 

Válkův návrh přichází ve chvíli, kdy zdravotní pojišťovny kvůli snížení plateb za státní pojištěnce přišly o celkem 

14 miliard korun. Nemocnice, lékařská komora i odbory už dříve varovaly, že zdravotnictví se příští rok může 

dostat do vážných problémů. 

 

„Lyžařská střediska mají problémy, takže je zachráníme ze zdravotního pojištění? Ministr zdravotnictví se ani 

moc nesnaží předstírat, že by šlo o něco jiného. Kdyby chtěl zvýšit fyzickou aktivitu dětí a tím prospět jejich 

zdraví, podpořil by obce v tvorbě bezpečné infrastruktury pro aktivní každodenní pohyb dětí pěšky a na kolech,“ 

kritizuje Válkův návrh lékařka Anna Kšírová, která pracuje jako anestezioložka a zároveň je zastupitelkou města 

Liberec (Liberec otevřený lidem). 

 

Podle ní má smysl podporovat u dětí takové sporty, které budou provozovat pravidelně. 

 

„Je dobré navést děti na pohyb, který pak budou rády dělat ideálně každý den. A to se v případě lyžování říci 

nedá. Je to finančně náročný sport, kterému se velká část dětí dále aktivně věnovat nebude. Lyžování v českých 

podmínkách bohužel nemá moc budoucnost,“ myslí si lékařka. 

 

Přečtěte si takéKonec obálek s penězi, nebo doplatky všude jako u zubaře? Rozebíráme možnosti Válkova 

plánu na nadstandardy 

 

Také poslanec a lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) by namísto jednorázového příspěvku byl spíše pro 

dlouhodobější program prevence. 

 

„Jako ortoped podporuji rozvoj pohybových aktivit u dětí a určitě k tomu využívejme i fond prevence zdravotních 

pojišťoven. Musíme ale ještě diskutovat, jaká forma bude mít největší efekt. Příspěvek na lyžařský výcvik by sice 

rodinám hodně pomohl, ale šlo by o jednorázovou aktivitu, osobně jsem spíš pro dlouhodobou pravidelnou 

podporu sportu dětí,“ řekl Deníku N. 

 

Podle poslance Toma Phillipa (KDU-ČSL), který je místopředsedou správní rady VZP, by Válkův návrh mohl být 

k debatě. „Všeobecná zdravotní pojišťovna opakovaně hradila ozdravné pobyty pro děti. Je potřeba tento návrh 

projednat s odbornou veřejností, a pokud bude konsenzus, tak to rádi podpoříme,“ uvedl. 

 

Na víkendové programové konferenci TOP 09, kde Válek slova o příspěvku na lyžařské kurzy pronesl, také řekl, 

že pojišťovny by mohly na kurzy začít přispívat už od ledna příštího roku. 

 

Konkrétní termíny takové změny jsou ale podle Všeobecné zdravotní pojišťovny předčasné. „V tuto chvíli teprve 

začala diskuse o možné změně struktury příspěvků z fondu prevence, bylo by předčasné hovořit o termínech 

případného plnění,“ řekla mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. 

 

Ministr zdravotnictví Válek navrhuje, aby pojišťovny přispěly žákům až sedm tisíc korun na školní lyžařské kurzy. 

Tyto příplatky dlouhodobě prosazuje Asociace horských středisek. 

Podle lékařů má podpora prevence smysl, ovšem pokud se týká dlouhodobých sportovních aktivit. 
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… celou republiku ještě výrazně nižší a bude tak hluboko pod inflační úrovní,“ doplnil ředitel Asociace horských středisek Libor 

Knot.  Možnost ušetřit tu ale je. Skiareály totiž stejně jako v minulosti pokračují v trendu prodeje online. Při nákupu předem jsou 

ceny skipasů nižší a lyžaři tak mohou ušetřit někde dokonce až 30 procent. „Takzvané plovoucí ceny… 
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