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07.10.2022  

Skiareály v Česku zdraží. Ušetřit lze včasným nákupem skipasů URL  
denik.cz | 07.10.2022 | Rubrika: Ekonomika | Autor: Kamila Minaříková  

... procent po dvou až trojnásobné zdražení.Tři čtvrtiny skiareálů se totiž řadí mezi velkoodběratele elektřiny. 

Poplatky za energie pak dle sdělení Asociace horských středisek ČR činí dvacet až třicet procent veškerých 

nákladů, a proto se netrpělivě čeká, zda vláda odsouhlasí zastropování cen... 

  

Plná znění  
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Skiareály v Če sku  zdraží . Uše tř it lz e vč as ným nák upem ski pas ů  

Skiareály v Česku zdraží. Ušetřit lze včasným nákupem skipasů URL  
denik.cz | 07.10.2022 | Rubrika: Ekonomika | Autor: Kamila Minaříková  

Nejprve zápasily s hubenými sezonami v covidu, teď s obavami lyžařská střediska vyhlížejí finální účty za 

energie. Zákazníci se připravují na zdražení, areály ale uklidňují, že ceny budou i pro Čechy akceptovatelné. 

 

Největší lyžařské středisko v Krušných Horách Klínovec už má ceníky na příští rok připravené. Sportovci si 

připlatí. „V tuto chvíli je to bohužel nevyhnutelné,“ připouští zástupce areálu Martin Koky. 

Ceny se prý i přesto snaží držet co nejníže. „Nechceme na zákazníky přenést celou zátěž. I oni se potýkají s 

inflací a vysokými cenami energií,“ vysvětlil Koky. Nejprodávanějším lístkem na Klínovci je ten jednodenní. 

„Nárůst ceny na pokladně bude o jedenáct procent. Na e-shopu to ale bude pouhých sedm procent,“ doplnil. 

 

Právě na e-shopy by se lyžaři měli zaměřit. Podobně jako Klínovec se za akční ceny rozhodly prodávat v 

předprodeji zvýhodněné skipasy i další areály. „V tuto chvíli ještě nemáme finální ceník pro novou sezonu, od 

začátku září ale bylo možné nakoupit skipas za stejnou cenu, jako byla ta loňská,“ přiblížila mluvčí Skiareálu 

Lipno Olga Kneiflová. 

Akce s úsporou mnoha tisíc korun pokračuje ještě celý říjen. V říjnu začne zvýhodněné skipasy prodávat také 

skiareál Dolní Morava. 

SkiResort Černá Hora – Pec očekává navýšení cen maximálně o deset procent, kromě Černého Dolu a Velké 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ
https://www.denik.cz/ekonomika/lyzarska-strediska-zdrazeni.html
https://www.denik.cz/ekonomika/lyzarska-strediska-zdrazeni.html
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Úpy, kde se cena měnit nebude. I tady nabízejí slevu, pokud nákup proběhne on-line. „Platí, že čím dřív 

nakoupíte, tím lepší cenu dostanete. S blížícím se termínem a zvyšující se obsazeností na daný den se bude 

zvedat cena skipasu i v e-shopu,“ informoval areál. Skipasy začne prodávat v listopadu. 

I Češi to utáhnou 

Velká část areálů zatím ceníky ještě ladí. Konečná cena je totiž závislá na mnoha faktorech a odhady nových 

cen za skipasy se pohybují na široké škále – od jednotek procent po dvou až trojnásobné zdražení. 

Tři čtvrtiny skiareálů se totiž řadí mezi velkoodběratele elektřiny. Poplatky za energie pak dle sdělení Asociace 

horských středisek ČR činí dvacet až třicet procent veškerých nákladů, a proto se netrpělivě čeká, zda vláda 

odsouhlasí zastropování cen i pro skiareály. 

 

Ušetřit energie v lyžařských střediscích příliš nelze. Velkými žrouty jsou mimo lanovek také sněžná děla, bez 

kterých se neobejdou areály ani v případě, že by byla letošní sněhová nadílka obzvlášť štědrá. Některé areály 

ale nakoupily nebo plánují nakoupit úspornější techniku. 

Úspory v tomto ohledu ale nemůžou přijít hned. „Výměna techniky něco stojí a v tuto chvíli na to chybí také čas,“ 

doplnil ředitel. 

Podle Knota se Češi těch nejčernějších scénářů nemají bát. Nevěří, že by ceny vystoupaly tak vysoko, že by 

museli sjezdovku oželet a areály se spoléhaly hlavně na kupní sílu zahraničních zákazníků. „Snažíme se, aby 

ceny byly pro domácí lyžaře akceptovatelné a kvalita zůstala taková, jak jsou zvyklí,“ dodal. 

Ceníky velkých skiareálů 

 

• Černá Hora – zveřejní v listopaduLipno – zveřejní v listopadu, nyní při nákupu do konce října – celosezonní – 

dospělý 10 250 Kč, děti 7310 Kč 

• Klínovec – akční cena do 15. 10. – dospělí – 9900 Kč, dětská cena bez registrace nelze 

• Dolní Morava – prodej spustí 10. 10. – dospělí – 8925 Kč 

• Rokytnice nad Jizerou – do 31. října – dospělí 10 800, děti 8600 Kč 

Foto: 

Zimní radovánky budou zase o něco dražší 
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08.10.2022  

Skipas se vyplatí koupit dřív. Lyžařské areály trápí ceny elektřiny, o kolik zdraží? URL  
lidovky.cz | 08.10.2022 | Rubrika: Byznys | Autor: Lenka D. Jančarová, Lidové noviny  

... – pořídí si levně skipas a zároveň je na sjezdovce méně lidí. Takhle fungují třeba rakouská střediska typu 

Sölden,“ řekl pro Lidovky.cz ředitel Asociace horských středisek (AHS) Libor Knot. Na cenově výhodný online 

prodej skipasů letos vsadil také lyžařský areál Ski&Bike Špičák na... 

Nejdřív covid, teď likvidační ceny energií. Provozovatele lyžařských areálů opět trápí 

nejistota URL  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ
https://www.lidovky.cz/byznys/skipas-koupit-driv-lyzarske-arealy-zdrazi-skiarealy-lyzovani-permice-klinovec-moninec-cerna-hora.A221008_162859_ln_ekonomika_vag
http://budejovice.rozhlas.cz/nejdriv-covid-ted-likvidacni-ceny-energii-provozovatele-lyzarskych-arealu-opet-8842965
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ČRo - cb.cz | 08.10.2022 | Rubrika: Regionální  

... hosty,“ dodává.V o něco lepší situaci se nacházejí skiareály, které jsou v kategorii malých a středních podniků. 

Na ně se totiž podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota vztahuje vládní zastropování energií. „Na 

jednáních vlády byla zastropována cena energie pro... 

Skipas se vyplatí koupit dřív  
Lidové noviny | 08.10.2022 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 7 | Autor: LENKA D. JANČAROVÁ | Vytištěno: 29 904 | Prodáno: 23 396 

| Čtenost: 152 037  

... je to řešení – pořídí si levně skipas a zároveň je na sjezdovce méně lidí. Takhle fungují třeba rakouská 

střediska typu Sölden," řekl LN ředitel Asociace horských středisek (AHS) Libor Knot. Na cenově výhodný online 

prodej skipasů letos vsadil také lyžařský areál Ski&Bike Špičák na... 

11.10.2022  

To není sci-fi, to je fakt. Horská střediska letos čeká pekelná sezona URL  
tripmania.cz | 11.10.2022  

... do konce tohoto roku a stále čekají, zda přijde slibované zastropování cen elektřiny i na příští rok. Pokud k 

zastropování nedojde hrozí podle Libora Knota, ředitele Asociace horských středisek, omezení provozu v 

lyžařských střediscích. To by negativně dopadlo na zaměstnanost a... 

12.10.2022  

Vlekaři už zbrojí na zimu. Sjezdovku na Ještědu zasněžuje speciální dělo, navzdory 

teplotám URL  
cnn.iprima.cz | 12.10.2022 | Rubrika: Domácí  

... sjezdovku, maximálně na pětinu, ale pomůže nám to v nejkritičtějších spodních partiích, které se nejhůře 

zasněžují,“ uvedl ředitel areálu. Podle Libor Knota, šéfa asociace provozovatelů horských středisek, se ve 

většině areálů výroba technického sněhu rozjede na přelomu října a listopadu. 

Kontroverzní zasněžování  
Prima | 12.10.2022 | Zpráva: 7 | Sledovanost pořadu: 0  

... prostředky, které vynakládáme do příprav na zimní sezónu, tak jsou čistě z našich zdrojů. Vyplatí se to, máme 

to spočítané.Libor KNOT, předseda Asociace horských středisek--------------------Nesporně se samozřejmě šetří, 

ale nemůže to být v přípravě sjezdové... 

13.10.2022  

Skipas se vyplatí koupit dřív a online  
Lidové noviny | 13.10.2022 | Rubrika: Ekonomika speciál | Strana: 12 | Autor: DANA JAKEŠOVÁ | Vytištěno: 29 904 | 

Prodáno: 23 396 | Čtenost: 152 037  

... k omezením rozsahu poskytovaných služeb. Zatím také nevím o skiareálu, kde by již nyní byli rozhodnuti, že v 

nadcházející zimě neotevřou,“ popisuje Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek. Zda a v jakém rozsahu 

se budou sjezdovky zasněžovat – kupříkladu na Ještědu už začali s... 

http://tripmania.cz/styl-kultura/1125-to-neni-sci-fi-to-je-fakt-horska-strediska-letos-ceka-pekelna-sezona.html
https://cnn.iprima.cz/provozovatele-skiarealu-se-pripravuji-na-zimu-na-jestedu-uz-bezi-snezna-dela-189979
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14.10.2022  

Je nejvyšší čas koupit si zlevněný skipas. Kolik vás bude stát dovolená na horách? URL  
lidovky.cz | 14.10.2022 | Rubrika: Byznys | Autor: Dana Jakešová, Lidové noviny  

... k omezením rozsahu poskytovaných služeb. Zatím také nevím o skiareálu, kde by již nyní byli rozhodnuti, že v 

nadcházející zimě neotevřou,“ popisuje Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek. Zda a v jakém rozsahu 

se budou sjezdovky zasněžovat – kupříkladu na Ještědu už začali s... 

Vleky se rozjedou, zní z areálů  
5plus2 | 14.10.2022 | Rubrika: Střední Čechy západ | Strana: 2 | Autor: MAREK KOČOVSKÝ | Vytištěno: 469 454 | Čtenost: 

697 724  

... největším středočeském areálu Monínec poblíž Sedlce-Prčice. „V tuto chvíli nemůžeme čerpat žádný z 

kompenzačních programů. Čekáme na výsledek jednání Asociace horských středisek (AHS) s ministerstvem 

průmyslu a obchodu. Zatím ale nemáme v úmyslu kvůli energiím nějak omezovat vleky,“ říká... 

Skipasy půjdou nahoru  
Mladá fronta DNES | 14.10.2022 | Rubrika: Kraj Hradecký | Strana: 15 | Autor: Tomáš Plecháč | Vytištěno: 96 663 | 

Prodáno: 83 136 | Čtenost: 439 555  

... budou obce platit podobnou částku jako domácnosti, tedy maximálně šest korun za kilowatthodinu. Výběrová 

podpora je diskriminační Podle ředitele Asociace horských středisek (AHS) Libora Knota provozovatelé 

skiareálů, které se vejdou do kolonky malých a velkých podniků, pokrývají 70... 

  

Plná znění  
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Skipas se vyplatí koupit dřív. Lyžařské areály trápí ceny elektřiny, o kolik zdraží? URL  
lidovky.cz | 08.10.2022 | Rubrika: Byznys | Autor: Lenka D. Jančarová, Lidové noviny  

Dělají to tak třeba Rakušané a podobná praxe se čím dál hojněji začíná prosazovat i v Česku. Tuzemská 

lyžařská střediska lákají zákazníky na včasný nákup skipasů online. Jejich časově omezený prodej začal už 

zkraje podzimu, jejich benefitem je fakt, že oproti cenám v rozběhlé sezoně vycházejí levněji. Někde až o třetinu. 

 

 

 

Například skiareál Klínovec v Krušných horách nyní nabízí takzvanou „sezónku“, tedy předprodej jízdného na 

celou nadcházející lyžařskou sezonu. Do poloviny října si zákazníci mohou koupit takzvaný včasný skipas se 

slevou 30 procent. 

 

„Předprodej je možný jen na e-shopu. Zakoupený lístek se neváže na konkrétní datum a je možné ho využít v 

jakýkoli den zimní sezony. Když se vám ráno nebude chtít, tak prostě přijedete jindy,“ řekl Lidovky.cz Martin 

Koky, obchodní manažer skiareálu Klínovec. Jízdenky koupené přes e-shop neplatí pro večerní 

https://www.lidovky.cz/byznys/hory-skipas-ubytovani-italie-cesko-rakousko-horska-strediska-klinovec-energie.A221013_103332_ln_ekonomika_ape
https://www.lidovky.cz/byznys/skipas-koupit-driv-lyzarske-arealy-zdrazi-skiarealy-lyzovani-permice-klinovec-moninec-cerna-hora.A221008_162859_ln_ekonomika_vag
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lyžování.Dynamické ceny skipasů 

 

Lyžařské radovánky na tuzemských horách vyjdou v nadcházející sezoně dráž než v té minulé. Ceny skipasů se 

zvednou až o pětinu. Na zmíněném Klínovci si za celodenní skipas pro dospělého účtují od 990 do 1090 korun, 

přičemž v uplynulé sezoně začínala jeho cena na částce 850 korun. Růst cen se dotkl i dětských skipasů, lyžaře 

do 14 let věku včetně vyjde celodenní lyžovačka na 650 korun, o 140 korun víc než v sezoně 2021/2022. Na 

Klínovci zohlední i to, zda je lístek na lanovku či vlek zakoupen přes e-shop, nebo až na místě – to druhé vyjde 

dráž, zhruba o šest procent oproti nákupu online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdražení je v tuto chvíli nevyhnutelné, protože náklady na provoz areálu rostou skutečně raketově. Také ale 

víme, že nejde přenést celou energetickou a inflační zátěž na zákazníky,“ uvedl Koky. 

 

Novinku na letošní zimu nachystalo i středočeské středisko Monínec na Příbramsku. Po vzoru Špindlerova 

Mlýna či Ještědu začne své skipasy prodávat prostřednictvím mezinárodního věrnostního portálu Gopass 

společnosti Tatry Mountain Resorts, jež provozuje horská střediska v pěti zemích Evropy. Celkově je do 

programu zapojeno 23 středisek a 16 hotelů. 

 

„Ceny za skipasy zakoupené na Gopassu budou dynamické, návštěvníci to umožní naplánovat si lyžování podle 

svých priorit. Za velkou výhodu pokládám možnost najít si pro návštěvu našeho areálu skipasy na konkrétní dny, 

kdy bude cena nejnižší,“ uvedl spolumajitel areálu Jaroslav Krejčí. Ten zmínil i věrnostní program, který na 

Monínci u Sedlce-Prčice funguje na podobném principu jako kupříkladu prodej letenek – ceny jsou flexibilní, 

vyvíjejí se v čase podle míry poptávky, prázdnin, počasí a dalších proměnných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„To je teď trend a očekávám, že se bude dále rozšiřovat. Protože ničím jiným než cenou není možné regulovat 

počet lidí ve středisku. O víkendu se na svahy vydá skoro celá republika, zatímco ve středu dopoledne ani noha. 

Pro zákazníky je to řešení – pořídí si levně skipas a zároveň je na sjezdovce méně lidí. Takhle fungují třeba 

rakouská střediska typu Sölden,“ řekl pro Lidovky.cz ředitel Asociace horských středisek (AHS) Libor Knot. 

 

Na cenově výhodný online prodej skipasů letos vsadil také lyžařský areál Ski&Bike Špičák na Šumavě či 

SkiResort Černá hora – Pec ve východních Krkonoších. „Platí, že čím dřív nakoupíte, tím lepší cenu máte. S 

blížícím se termínem a zvyšující se obsazeností na daný den se bude zvedat cena skipasu i v e-shopu,“ sdělila 

mluvčí SkiResortu Černá hora – Pec Zina Plchová. Ceny letos zvednou maximálně o deset procent.Nejistá 

podpora 

 

Podobný nárůst cen lze očekávat ve většině středisek napříč Českem. „Odhaduji, že to bude někde mezi deseti 

a dvaceti procenty. Teprve ve čtvrtek se skiareály dozvěděly, jak se jich týká zastropování cen elektřiny a plynu, 
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jež stát stanovil pro malé a střední podniky. A u velkých podniků zatím vůbec není jistá podpora, takže tam zatím 

ani nemohou kalkulovat ceny,“ dodal Knot. Bez zastropování cen energií i pro velkoodběratele by dle šéfa AHS 

hrozilo omezení provozu skiareálů. „Což by se negativně promítlo do nezaměstnanosti a životaschopnosti obcí a 

celých regionů,“ řekl Knot. 

 

Právě razantní nárůst cen elektrické energie představuje pro skiareály největší zátěž. „Elektřina běžně tvoří 

pětinu našich celkových nákladů, které se minulý rok pohybovaly okolo 150 milionů korun. Čekáme, že v 

nastávající sezoně bude tento poměr ještě výraznější. Nadto se nám zdražují také úvěry, které jsme si během 

pandemie koronaviru a s ní spojenými uzavírkami museli vzít, abychom vůbec přežili,“ upozornil Koky. 

 

Lyžování se prodraží i u sousedů. Už na konci září začalo s prodejem skipasů rakouské lyžařské středisko Ski 

amadé, v němž vzrostou ceny skipasů o necelých deset procent. „Čím dříve si je lidé přes internet zakoupí, tím 

levněji je vyjdou,“ vysvětlil ředitel Ski amadé Christoph Eisinger. 

 

Foto: 

Krušnohorský Klínovec si za celodenní skipas pro dospělého účtuje od 990 do 1090 korun, přičemž v minulé 

sezoně začínala jeho cena na částce 850 korun. 

Václav Šlauf, MAFRA 

 

 

 
 

 

 
Nej dří v covi d,  t eď li kvi dační  ceny energi í .  Provozovat el e l yžařských areál ů opět  t rápí nej i st ot a 

Nejdřív covid, teď likvidační ceny energií. Provozovatele lyžařských areálů opět trápí 

nejistota URL  
ČRo - cb.cz | 08.10.2022 | Rubrika: Regionální  

Další nejistá sezóna čeká provozovatele lyžařských areálů v Česku. Zatímco minulé roky poznamenal covid, teď 

provozovatelé řeší vysoké ceny energií a dalších vstupů. Platí to i o zimním středisku Monínec na pomezí jižních 

a středních Čech, které má kromě standardních sněžných děl jako jediné v zemi speciální zasněžovací 

technologii Snow Factory. Kvůli velké energetické náročnosti ale nepočítá s tím, že ji letos spustí. 

 

„Momentálně jsme v situaci, že ji nedokážeme pustit, protože náklady na energie by nás sežraly. Pořád nevíme, 

zda vůbec dosáhneme na nějakou podporu od státu, aktuální ceny jsou pro nás likvidační. Loni v srpnu jsme za 

energie platili 337 tisíc a letos při nižší spotřebě přes 1,1 milionu, a to jsme ještě nepustili žádné zasněžovací 

zařízení,“ říká ředitel skiareálu Monínec Jaroslav Krejčí. 

 

Nyní nakupuje takzvanou spotovou elektřinu. Platí za ni částku, která odpovídá okamžité ceně na burze. „Každý 

den sleduji energie, ale zůstává otázkou, jestli nebudeme zasněžovat, nebo to riskneme. Teď je cena tak 

vysoká, že když to uděláme, nějaké dvacetiprocentní zdražení skipasu to nepokryje. A větší zdražení si těžko 

budeme moci dovolit, protože bychom tu neměli asi žádné hosty,“ dodává. 

 

V o něco lepší situaci se nacházejí skiareály, které jsou v kategorii malých a středních podniků. Na ně se totiž 

podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota vztahuje vládní zastropování energií. „Na jednáních 

vlády byla zastropována cena energie pro maloodběratele i velkoodběratele, kteří jsou malým, nebo středním 

podnikem. Do toho spadá zhruba 80 procent všech areálů v Česku. Velké podniky zatím pod zastopování 

nepatří, ale snažíme se i pro ně zajistit minimálně nějakou kompenzaci,“ uvádí. 

 

Podobná je podle něj i situace v zahraničí. „Ať už se to týká alpských zemí, Slovenska, Polska, problémy mají 

http://budejovice.rozhlas.cz/nejdriv-covid-ted-likvidacni-ceny-energii-provozovatele-lyzarskych-arealu-opet-8842965
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všichni. Předpokládám, že všichni to budou muset kompenzovat nějakým zdražením, ale je jasné, že veškeré 

navýšení vstupů není možné pokrýt zvýšením cen skipasů,“ komentuje Libor Knot. 

 

Se zvýšením cen permanentek počítají i na Monínci. Návštěvníky tam ale budou podle ředitele Jaroslava 

Krejčího čekat plovoucí ceny. „Kopírujeme Alpy, takže budeme mít plovoucí ceny skipasů, které se budou řídit 

poptávkou a vůbec podmínkami s ohledem na počasí. Na každý den bude jiná cena, podobně jako třeba u 

letenek. Takže tady budete lyžovat za tři stovky, ale třeba také za tisícikorunu,“ vysvětluje. 

 

V České republice jsou tři stovky skiareálů, do kterých každoročně přijedou miliony lyžařů. Zvýšení cen skipasů 

se nevyhne žádný z nich. Přesnou kalkulaci většina zimních středisek oznámí v říjnu. 
 

 

 
Ski pas se vypl at í  koupi t  dř í v 

Skipas se vyplatí koupit dřív  
Lidové noviny | 08.10.2022 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 7 | Autor: LENKA D. JANČAROVÁ | Vytištěno: 29 904 | Prodáno: 23 396 

| Čtenost: 152 037  

Lyžařské areály zdraží oproti minulé sezoně až o pětinu. Nákup online vyjde výhodněji než na svahu  

 

PRAHA Dělají to tak třeba Rakušané a podobná praxe se čím dál hojněji začíná prosazovat i v Česku. 

Tuzemská lyžařská střediska lákají zákazníky na včasný nákup skipasů online. Jejich časově omezený prodej 

začal už zkraje podzimu, jejich benefitem je fakt, že oproti cenám v rozběhlé sezoně vycházejí levněji. Někde až 

o třetinu.  

Například skiareál Klínovec v Krušných horách nyní nabízí takzvanou „sezónku“, tedy předprodej jízdného na 

celou nadcházející lyžařskou sezonu. Do poloviny října si zákazníci mohou koupit takzvaný včasný skipas se 

slevou 30 procent.  

„Předprodej je možný jen na e-shopu. Zakoupený lístek se neváže na konkrétní datum a je možné ho využít v 

jakýkoli den zimní sezony. Když se vám ráno nebude chtít, tak prostě přijedete jindy,“ řekl LN Martin Koky, 

obchodní manažer skiareálu Klínovec. Jízdenky koupené přes e-shop neplatí pro večerní lyžování.  

 

Dynamické ceny skipasů  

 

Lyžařské radovánky na tuzemských horách vyjdou v nadcházející sezoně dráž než v té minulé. Ceny skipasů se 

zvednou až o pětinu. Na zmíněném Klínovci si za celodenní skipas pro dospělého účtují od 990 do 1090 korun, 

přičemž v uplynulé sezoně začínala jeho cena na částce 850 korun. Růst cen se dotkl i dětských skipasů, lyžaře 

do 14 let věku včetně vyjde celodenní lyžovačka na 650 korun, o 140 korun víc než v sezoně 2021/2022. Na 

Klínovci zohlední i to, zda je lístek na lanovku či vlek zakoupen přes e-shop, nebo až na místě – to druhé vyjde 

dráž, zhruba o šest procent oproti nákupu online.  

„Zdražení je v tuto chvíli nevyhnutelné, protože náklady na provoz areálu rostou skutečně raketově. Také ale 

víme, že nejde přenést celou energetickou a inflační zátěž na zákazníky,“ uvedl Koky.  

Novinku na letošní zimu nachystalo i středočeské středisko Monínec na Příbramsku. Po vzoru Špindlerova 

Mlýna či Ještědu začne své skipasy prodávat prostřednictvím mezinárodního věrnostního portálu Gopass 

společnosti Tatry Mountain Resorts, jež provozuje horská střediska v pěti zemích Evropy. Celkově je do 

programu zapojeno 23 středisek a 16 hotelů.  

„Ceny za skipasy zakoupené na Gopassu budou dynamické, návštěvníci to umožní naplánovat si lyžování podle 

svých priorit. Za velkou výhodu pokládám možnost najít si pro návštěvu našeho areálu skipasy na konkrétní dny, 

kdy bude cena nejnižší,“ uvedl spolumajitel areálu Jaroslav Krejčí. Ten zmínil i věrnostní program, který na 

Monínci u Sedlce-Prčice funguje na podobném principu jako kupříkladu prodej letenek – ceny jsou flexibilní, 

vyvíjejí se v čase podle míry poptávky, prázdnin, počasí a dalších proměnných.  

„To je teď trend a očekávám, že se bude dále rozšiřovat. Protože ničím jiným než cenou není možné regulovat 

počet lidí ve středisku. O víkendu se na svahy vydá skoro celá republika, zatímco ve středu dopoledne ani noha. 
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Pro zákazníky je to řešení – pořídí si levně skipas a zároveň je na sjezdovce méně lidí. Takhle fungují třeba 

rakouská střediska typu Sölden," řekl LN ředitel Asociace horských středisek (AHS) Libor Knot.  

Na cenově výhodný online prodej skipasů letos vsadil také lyžařský areál Ski&Bike Špičák na Šumavě či 

SkiResort Černá hora – Pec ve východních Krkonoších. „Platí, že čím dřív nakoupíte, tím lepší cenu máte. S 

blížícím se termínem a zvyšující se obsazeností na daný den se bude zvedat cena skipasu i v e-shopu,“ sdělila 

mluvčí SkiResortu Černá hora – Pec Zina Plchová. Ceny letos zvednou maximálně o deset procent.  

 

Nejistá podpora  

 

Podobný nárůst cen lze očekávat ve většině středisek napříč Českem. „Odhaduji, že to bude někde mezi deseti 

a dvaceti procenty. Teprve ve čtvrtek se skiareály dozvěděly, jak se jich týká zastropování cen elektřiny a plynu, 

jež stát stanovil pro malé a střední podniky. A u velkých podniků zatím vůbec není jistá podpora, takže tam zatím 

ani nemohou kalkulovat ceny,“ dodal Knot. Bez zastropování cen energií i pro velkoodběratele by dle šéfa AHS 

hrozilo omezení provozu skiareálů. „Což by se negativně promítlo do nezaměstnanosti a životaschopnosti obcí a 

celých regionů,“ řekl Knot.  

Právě razantní nárůst cen elektrické energie představuje pro skiareály největší zátěž. „Elektřina běžně tvoří 

pětinu našich celkových nákladů, které se minulý rok pohybovaly okolo 150 milionů korun. Čekáme, že v 

nastávající sezoně bude tento poměr ještě výraznější. Nadto se nám zdražují také úvěry, které jsme si během 

pandemie koronaviru a s ní spojenými uzavírkami museli vzít, abychom vůbec přežili,“ upozornil Koky.  

Lyžování se prodraží i u sousedů. Už na konci září začalo s prodejem skipasů rakouské lyžařské středisko Ski 

amadé, v němž vzrostou ceny skipasů o necelých deset procent. „Čím dříve si je lidé přes internet zakoupí, tím 

levněji je vyjdou,“ vysvětlil ředitel Ski amadé Christoph Eisinger.  

 

Foto autor: FOTO ARCHIV MAFRA  

Foto popis: Krušnohorský Klínovec si za celodenní skipas pro dospělého účtuje od 990 do 1090 korun, přičemž v 

minulé sezoně začínala jeho cena na částce 850 korun  
 

2.  11. 10. 2022 

 

 
To není  sci - f i,  t o j e f akt.  Horská st ředi ska l et os čeká pekel ná sezona 

To není sci-fi, to je fakt. Horská střediska letos čeká pekelná sezona URL  
tripmania.cz | 11.10.2022  

Na horách sice vrcholí přípravy na zimní část turistické sezóny, ale provozovatelé chat a chalup čelí velké 

nejistotě. Letošní zimní sezona bude pro tuzemské vlekaře a hoteliéry velkým testem odvahy. V nadsázce se dá 

mluvit o tom, že letošní zima bude taková velká ruská ruleta. 

 

P o dvouletém boji s koronavirem a souvisejícími restrikcemi se zdálo, že lyžařskou sezonu bude ohrožovat už 

jen nestálé počasí. Jenže prudké zdražení energií po začátku války na Ukrajině opět těžce ohrožuje nejen tento 

druh podnikání.  

Horským střediskům letos hrozí doslova ruská ruleta  

Provozovatelé sjezdovek se letos místo covidu bojí inflace, hrozivých cen energií a s tím spojeného šetření 

domácností. Ve vzduchu vznáší reálná jistota citelného zdražení skipasů, ubytování a dalších služeb. Smrtící 

koktejl může způsobit, že se celková kalkulace vyšplhá do takové výše, že si ji drtivá většina našinců nebude 

moci dovolit a nebudou je dokonce akceptovat ani hosté ze zahraničí.  

Provozovatelé již nyní hlásí, že letos čekají doslova peklo. Jen ještě nevědí, jak velké bude. Co všechno je 

čeká? Podle některých hoteliérů hrozí výrazné okleštění poskytovaných služeb. Hrozit může snížení komfortu, 

uzavírání hotelových wellness center, snížení teploty vody v bazénech i ve společných prostorech či méně 

intenzivnější osvětlení.  

Některé skiareály dokonce zvažují, že nebudou zasněžovat všechny sjezdovky, protože tvorba umělého sněhu a 

úprava svahů s sebou ponese enormní náklady. K úspornému zasněžování ostatně vyzývá i vyhláška 

ministerstva průmyslu. Provozovatelé mají většinou sjednány ceny energií do konce tohoto roku a stále čekají, 

http://tripmania.cz/styl-kultura/1125-to-neni-sci-fi-to-je-fakt-horska-strediska-letos-ceka-pekelna-sezona.html
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zda přijde slibované zastropování cen elektřiny i na příští rok.  

Pokud k zastropování nedojde hrozí podle Libora Knota, ředitele Asociace horských středisek, omezení provozu 

v lyžařských střediscích. To by negativně dopadlo na zaměstnanost a životaschopnost obcí a celých regionů. 

"Skiareály jsou provázány s hotely, restauracemi či půjčovnami lyžařského vybavení. Jedna koruna utracená v 

lyžařském středisku generuje dalších sedm korun v údolí," připomíná Knot v rozhovoru pro Reflex. Čas běží, 

zima se kvapem blíží, ale jasné není stále nic. Úměrně tomu roste i nervozita.  

Růst cen ale samozřejmě není jen domácí specialita, k podobným opatřením budou muset přistoupit i v Čechy 

oblíbených alpských destinacích. I zde místní provozovatelé vleků a lanovek varují, že kvůli rostoucím nákladům 

nebudou mít dostatek peněz na provoz.  

Navíc řada zemí plánuje kvůli cenám energií přejít do úsporného režimu. Jak by mělo vypadat? Nejčastěji se 

zmiňuje možnost zrušení nočního lyžování, zpomalení rychlosti některých lanovek, úplné zastavení jiných, 

zastavení přibližovacích pásů nebo omezení ohřevu vody v sociálních zařízeních. K tomu všemu musí 

provozovatelé počítat s drahou naftou, kterou potřebují na každodenní úpravu sjezdovek.  

Podtrženo sečteno. Horská střediska v Česku i v Evropě čeká nejnáročnější sezona za mnoho posledních let. 

Pokud by se přidaly ještě problémy s podzimní vlnou covidu, bylo by na opravdu velký problém zaděláno.  

Zdroj: ahscr.cz reflex.cz  

 

 

 
 

3.  12. 10. 2022 

 

 
Vl ekaři  už zbroj í na zi mu. Sj ezdovku na Ješt ědu zasně žuj e speci ál ní  děl o,  navzdory t epl ot ám 

Vlekaři už zbrojí na zimu. Sjezdovku na Ještědu zasněžuje speciální dělo, navzdory 

teplotám URL  
cnn.iprima.cz | 12.10.2022 | Rubrika: Domácí  

Ředitel areálu Jakub Hanuš řekl, že každý den na Ještědu nasněží zhruba 170 kubíků. „Věříme, že sníh nám 

vydrží až do začátku prosince a umožní nám co nejdřív rozjet provoz,“ dodal. Technický sníh, který při tom měl v 

ruce, spíš než klasické vločky připomínal šupiny o velikosti kukuřičných lupínků. 

 

Výhodou takového sněhu je, že si dokáže udržet svou nízkou teplotu i přes to, že ještě nepanuje zima. Obzvlášť 

pokud je ve velkých hromadách na stinných místech. Na Ještědu si to ověřili již v minulé sezoně, kdy začali se 

zasněžováním také na začátku října. Sníh tehdy vydržel až do druhého víkendu v prosinci, kdy rozjeli první 

sjezdovku. 

 

„Není to samozřejmě na celou sjezdovku, maximálně na pětinu, ale pomůže nám to v nejkritičtějších spodních 

partiích, které se nejhůře zasněžují,“ uvedl ředitel areálu. Podle Libor Knota, šéfa asociace provozovatelů 

horských středisek, se ve většině areálů výroba technického sněhu rozjede na přelomu října a listopadu. 

 
 

 

 
Kont roverzní  zasněž ování  

Kontroverzní zasněžování  
Prima | 12.10.2022 | Zpráva: 7 | Sledovanost pořadu: 0  

Gabriela LAŠKOVÁ, moderátorka  

Přestože venku doznívá babí léto, na svazích Ještědu už začali vyrábět umělý sníh. Ojedinělá technologie podle 

vedení skiareálu zaručuje, že sníh neroztaje a umožní sjezdovky otevřít dříve než jinde. Kritici ale upozorňují na 

to, že vlekaři plýtvají elektřinou v době, kdy vláda vyzývá k šetření energiemi. 

 

Jakub HANUŠ, ředitel Skiareálu Ještěd  

https://cnn.iprima.cz/provozovatele-skiarealu-se-pripravuji-na-zimu-na-jestedu-uz-bezi-snezna-dela-189979
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Jedná se o takové ledové šupinky, které se v podstatě namrazí tamhle v těch kontejnerech a potom jsou pomocí 

vysokotlaku hnány potrubím přímo na sjezdovku, jediným vstupním médiem, které se na to používá, tak je 

skutečně voda a vzduch. Žádná chemie. 

 

Libor TAMPIER, redaktor  

Takový umělý sníh ve stínu na hromadě vydrží. Na Ještědu ho takhle od října vyrábějí už třetí rok po sobě a 

vědí, že to funguje. Jenže letos se na ně snesla vlna kritiky hlavně kvůli spotřebované elektřině. 

 

Jindřich FELCMAN, liberecký zastupitel /Zelení/  

Elektřina teďka na společném trhu funguje tak, že čím víc jí spotřebujeme, tím víc musíme zapnout ty závěrné 

zdroje, ty plynové elektrárny, které ji vyrábí za nejvíc peněz, tzn. že pak je dražší pro všechny včetně těch 

chudých. 

 

Jaromír BAXA, liberecký zastupitel /LOL/  

To není úplně dobrej signál pro veřejnost a pro všechny další, kteří by prostě potřebovali vidět, že tady nikdo 

nehraje černého pasažéra. A ten areál evidentně ukazuje, že tím černým pasažérem je. 

 

Libor TAMPIER, redaktor  

Ředitel areálu ale upozorňuje, že jako dceřiná společnost velké firmy nemůže využívat zastropování cen energií. 

 

Jakub HANUŠ, ředitel Skiareálu Ještěd  

Veškeré prostředky, které vynakládáme do příprav na zimní sezónu, tak jsou čistě z našich zdrojů. Vyplatí se to, 

máme to spočítané. 

 

Libor KNOT, předseda Asociace horských středisek  

Nesporně se samozřejmě šetří, ale nemůže to být v přípravě sjezdové trati, která patří jakoby k té základní 

infrastruktuře. Pokud nebude sníh v areálech, tak nebude fungovat celé to horské středisko. 

 

Libor TAMPIER, redaktor  

Tenhle technický sníh je určený hlavně pro spodní část sjezdovky a dojezd k lanovce, který je z hlediska 

zasněžování nejkritičtější. Jednoduše řečeno, hlavně na začátku sezóny, když nahoře už sněží, tady ještě prší. 

Není to poprvé, co vlekaři na Ještědu čelí kritice. Negativní reakce si vysloužilo třeba kácení stromů pro loni 

otevřenou sjezdovku, ve kterém chce navíc firma pokračovat. Novým tratím pro lyžaře mají v budoucnu ustoupit 

další desítky hektarů lesa. Libor Tampier, CNN Prima News. 
 

4.  13. 10. 2022 

 

 
Ski pas se vypl at í  koupi t  dř í v a onl i ne 

Skipas se vyplatí koupit dřív a online  
Lidové noviny | 13.10.2022 | Rubrika: Ekonomika speciál | Strana: 12 | Autor: DANA JAKEŠOVÁ | Vytištěno: 29 904 | 

Prodáno: 23 396 | Čtenost: 152 037  

Horská střediska v Česku čeká napjatá sezona. Častěji než lopaty či travní sekačky teď provozovatelé sjezdovek 

i ubytování berou do rukou kalkulačky a počítají, o kolik mohou zdražit, aby dokázali zaplatit účty za energie a 

přitom neodradili své zákazníky.  

 

Už nyní je jasné, že lyžovačka na českých a moravských svazích vytáhne z peněženek lidí víc financí než v 

minulé sezoně. A to zejména kvůli drahým energiím. Vezmeli se v úvahu vládou stanovený cenový strop na 

elektřinu pro malé a střední podniky, pak se jedná o zhruba trojnásobné zdražení.  

„Předpokládáme, že většina skiareálů nebude nucena přistoupit k omezením rozsahu poskytovaných služeb. 

Zatím také nevím o skiareálu, kde by již nyní byli rozhodnuti, že v nadcházející zimě neotevřou,“ popisuje Libor 

Knot, ředitel Asociace horských středisek. Zda a v jakém rozsahu se budou sjezdovky zasněžovat – kupříkladu 
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na Ještědu už začali s výrobou umělého sněhu, a to s pomocí technologie nezávislé na venkovní teplotě –, se 

odvine od mnoha faktorů, které nyní nelze ještě předvídat. Za takové situace je obtížné stanovit cenu skipasů. 

Dle Knota provozovatelé pečlivě vyhodnocují, jak ceny nastavit. Je však zřejmé, že nelze veškeré navýšení cen 

vstupů promítnout do ceníků jízdného, současně však musí suma odpovídat poptávce.  

„Ceny skipasů právě řešíme,“ potvrzuje Olga Kneiflová ze Skiareálu Lipno. Se zdražením počítají, prý nijak 

výrazným. Už nyní ale vědí, že ve vedlejší sezoně budou ceny oproti hlavní nižší asi o třetinu. S Lipno. Card pak 

získáte slevu 10 procent. Pro rodiče malých dětí tu nabízejí sdílený skipas. „A pro letošní sezonu bychom rádi 

nabídli také zvýhodněný skipas pro rodiny s dětmi. Mělo by se jednat o speciální slevu na víkendové lyžování,“ 

dodává Kneiflová. V prodeji jsou zatím jen celosezonní skipasy, a to za zvýhodněnou cenu. Omezení zde žádná 

neplánují. Naopak nakoupili nová sněžná děla a rolbu.  

 

Nová sjezdovka  

 

Na Klínovci v Krušných horách již ceny znají. U jednodenního skipasu činí nárůst ceny na pokladně o 11 

procent, na e-shopu o sedm procent. „Předprodej na e-shopu je výjimečný v tom, že nabízí svobodu v 

rozhodování. Zakoupený lístek se totiž neváže na konkrétní datum a je možné ho využít v jakýkoli den zimní 

sezony. Když se vám ráno nebude chtít, tak prostě přijedete jindy,“ říká Martin Koky, obchodní manažer z 

Klínovce. Aktuálně probíhá akce na předprodej sezonního jízdného, které je možné získat s 30procentní slevou. 

Těšit se tu lyžaři mohou na novou, téměř 3,5 kilometru dlouhou sjezdovku.  

Zhruba o 10 procent stouply ceny ve SkiResortu Černá Hora – Pec. Při nákupu online to bude méně. Platí, že 

čím dřív nakoupíte, tím lepší cenu máte. S blížícím se termínem a zvyšující se obsazeností na daný den se bude 

zvedat cena skipasu i v e-shopu. Ostatně tento model využívá stále více českých skiareálů.  

 

Teď frčí apartmány  

 

Také situaci kolem lyžařských dovolených v Česku teď provází váhavost. „Zájem o ubytování na horách již 

zaznamenáváme. Nicméně většina ubytovacích zařízení čeká na to, jak se změní ceny energií, tudíž doposud 

nemají stanovené ceníky,“ popisuje Milan Petr, manažer portálu Hotel.cz. Poptávány jsou spíše kratší pobyty na 

čtyři noci, o jarních prázdninách jsou pak pobyty týdenní. Ostatně někde ani kratší neumožňují. „Nejvyšší zájem 

evidujeme u 3* a 4* hotelů. Vzestup registrujeme u apartmánů, kde je nárůst zájmu až o 30 procent,“ říká 

Richard Šipoš, manažer pobytového portálu Spa.cz.  

Kupříkladu v hotelu Babylon v Liberci vyjde sedm nocí pro dva dospělé a dvě děti do 12 let v době jarních 

prázdnin na zhruba 36 tisíc korun. Poptávka je také po penzionech. „Například cena pobytu s polopenzí v 

penzionu Černava v Malé Úpě v Krkonoších vychází pro 4 osoby na cenu 24 tisíc korun,“ uvedl Milan Petr.  

Řada hotelů jde cestou „klouzavých“ cen. „Nemáme ceny fixní, vždy záleží na termínu a poptávce, která je 

ovlivněna mnoha faktory,“ vysvětluje Olga Kneiflová ze Skiareálu Lipno, kam spadá i hotel a apartmány Element. 

I tady už poptávku po zimních pobytech registrují. V průměru si lidé rezervují 4 noci, na jarní prázdniny převládají 

pobyty delší. Mimo hlavní sezonu, tedy v prosinci (do 22. prosince 2022) a poté v lednu (do 25. ledna 2023) 

nabízejí zvýhodněné balíčky pro rodiny s dětmi.  

 

Víte, s čím počítat  

 

Podobně mají systém nastavený OREA hotely. „Ceny ubytování jsou stanovovány dynamicky na základě 

aktuální poptávky,“ říká Jiří Fontana, ředitel obchodní strategie OREA Hotels & Resorts. Jedno dítě do 6 let v 

doprovodu dvou dospělých má pobyt zcela zdarma. Pro děti do 12 let pak nabízejí padesátiprocentní slevu. 

Například pokoj pro rodinu s dvěma malými dětmi o jarních prázdninách na OREA Resortu Devět Skal na 

Vysočině lze nyní sehnat již lehce přes 15 tisíc korun za týden. Hotely v lyžařských střediscích jsou ale ve 

vyšších cenových úrovních.  

Včasná rezervace ubytování má výhodu – jistotu konečné ceny. Víte, s čím počítat. Což není možné říct o 

pozdějších rezervacích. „Vzhledem k nárůstu cen energií i jiných položek očekáváme následné zvýšení cen 
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pobytů, a to i v průběhu hlavní zimní sezony,“ říká Šipoš. Totéž potvrzuje i Milan Petr z Hotel. cz.  

 

Poptávány jsou spíše kratší pobyty na čtyři noci, o jarních prázdninách jsou pak pobyty týdenní  

 

Ceny skipasů (na 3 dny v hlavní sezoně)  

 

Česko Klínovec Dospělý 2940 Kč Dítě (2008–2016) – 1760 Kč Nákup online je se slevou Ski resort Černá Hora 

– Pec pod Sněžkou (spadá sem také Černý Důl, Svoboda nad Úpou a Velká Úpa) 50 km sjezdovek Dospělý – 

3580 Kč, online od 2580 Kč (ceny online jsou „plovoucí“) Dítě (2011–2016) – 2510 Kč, online od 1810 Kč Junior 

(2005–2010) – 3040 Kč, online od 2190 Kč Špindlerův Mlýn, Ještěd, Monínec Ceny skipasů jsou flexibilní, mění 

se každý den v závislosti na termínu lyžování, době nákupu (s čím větším předstihem nakupujete, tím je cena 

výhodnější), obsazenosti apod.; nákup online na www.gopass.cz Ski region Valašsko Jízdenky platné ve SKI 

regionu Valašsko (Bílá, Mezivodí, Kohútka, Karolinka, Kyčerka, Horal, Galik, Razula, Machúzky, Jezerné) 

Dospělý – 1820 Kč Dítě do 10 let – 750 Kč  

 

Zahraničí Rakousko Sölden (Ötztal Super Skipass – Sölden, Obergurgl-Hochgurgl, HochötzKütai, Vent, 

Niederthai, Gries) Dospělý – 205 eur, online od 178,50 eura Dítě (2008–2014) – 112,20 eura, online od 98 eur 

Mládež (2003–2007) – 164 eur, online od 142,50 eura Skicircus Saalbach/Hinterglemm/Leogang/ Fieberbrunn + 

Schmittenhöhe in Zell am See and Kitzsteinhorn Kaprun (Salcbursko) 270 km + 140 km sjezdovek Dospělý – 

195 eur Dítě (2007–2016) – 97,50 eura Mládež (2004–2006) – 146 eur SkiWelt Wilder Kaiser Brixental 

(Tyrolsko) – zahrnuje Brixen im Thale, Ellmau, Going, Itter, Scheffau, Söll 284 km sjezdovek Dospělý – 177,50 

eura Dítě (2007–2016) – 89 eur Mládež (2004–2006) – 133 eur Ski Amadé Zahrnuje lyžařské regiony Salzburger 

Sportwelt – Altenmarkt, Radstadt, Flachauwinkl, Kleinarl, Filzmoos, Flachau, Wagrain, Alpendorf, Zauchensee, 

St. Johann im Pongau, Schladming/Dachstein, Grossartal, Gastein, Hochkönig 760 km sjezdovek Nákup skipasu 

online Dospělý – 202 eur Dítě – 101 eur Mládež – 151,50 eura  

 

Itálie Oblast Dolomity Superski Val di Fiemme / Obereggen (115 km), San Martino (58 km), Alpe Lusia / San 

Pellegrino (85 km), Val di Fassa e Carezza (132 km), Arraba/Marmolada (64 km), Alta Badia (130 km), Val 

Gardena / Alpe di Siusi (175 km), Civetta (80 km), Cortina d’Ampezzo (120 km), Valle Isarco (82 km), Kronplatz / 

Plan de Corones (119 km), Sextner / Tre Cime Dol (86 km) Zahrnuje 12 středisek s celkem 1206 km sjezdovek a 

451 lanovek a vleků Dospělý – 212 eur Děti do 8 let lyžují zdarma (s rodiči) Junior (např. po 26. 11. 2006) – 149 

eur Val di Fiemme 115 km sjezdovek Dospělý – 150 eur Děti do 8 let lyžují zdarma Junior – 105 eur Oblast Alta 

Valtellina (u hranic se Švýcarskem, v cípu regionu Lombardie) – zahrnuje: Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi-

San Colombano, Livigno) Skipas Alta Valtellina – tj. na celou oblast na 6 dní 164 km sjezdovek Dospělý – 173 

eur Děti do 8 let lyžují zdarma Junior (nar. 2007 a později) – 108 eur  

 

Itálie Apartmán od 8482 Kč za rodinu až po 34 600 Kč – 3 km od sjezdovky Penzion se snídaní od 14 400 Kč za 

rodinu až po 42 900 Kč – 3 km od sjezdovky Hotel 3* se snídaní od 16 680 za rodinu až po 37 200 Kč – 3 km od 

sjezdovky Hotel 4* se snídaní od 33 600 Kč za rodinu až po 63 900 Kč – 1 km od sjezdovky Ubytování přímo u 

sjezdovky: Apartmán od 21 800 Kč Kč za rodinu až po 72 400 Kč za rodinu – přímo u sjezdovky Penzion se 

snídaní od 34 800 Kč za rodinu až po 37 200 Kč za rodinu – přímo u sjezdovky Hotel 3* se snídaní od 37 200 za 

rodinu až po 72 400 Kč za rodinu – přímo u sjezdovky  

 

Hotel 4* bez stravy od 45 600 Kč za rodinu až po 57 300 Kč za rodinu – přímo u sjezdovky U vybraných zájezdů 

je v nabídce i skipas v ceně. Pokud se rodina rozhodne například pro koupi 8denního zájezdu (s vlastní 

dopravou), tříčlenná rodina tak lyžařský zájezd (200 metrů od sjezdovek, na 8 dní / 7 nocí) pořídí v apartmánu již 

od 18 570 Kč pro rodinu. V ceně je zahrnuto ubytování bez stravy a také skipas.  

 

Příklady cen ubytování na horách (na 6 dní / 5 nocí v hlavní sezoně) (pro dva dospělé + 1 dítě do 6 let, vlastní 

doprava)  
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Česko Apartmán od 6000 Kč až po 40 000 Kč Penzion se snídaní od 10 000 Kč až po 28 000 Kč Hotel 3* se 

snídaní od 15 000 až po 40 000 Kč Hotel 4* se snídaní od 18 000 Kč až po 50 000 Kč  

 

Zahraničí Rakousko Apartmán od 8859 Kč za rodinu až po 26 300 Kč – 4 km od sjezdovky Hotel 3* se snídaní 

od 9280 Kč za rodinu až po 29 050 Kč – 3 km od sjezdovky Hotel 4* se snídaní od 19 250 Kč za rodinu až po 43 

075 Kč – 2 km od sjezdovky Ubytování přímo u sjezdovky: Apartmán od 13 750 Kč za rodinu až po 26 400 Kč za 

rodinu – přímo u sjezdovky Penzion se snídaní od 18 200 Kč za rodinu až po 32 200 Kč za rodinu – přímo u 

sjezdovky Hotel 3* se snídaní od 22 400 za rodinu až po 38 400 Kč za rodinu – přímo u sjezdovky Hotel 4* se 

snídaní od 24 680 Kč za rodinu až po 47 725 Kč za rodinu – přímo u sjezdovky U vybraných zájezdů je v 

nabídce i skipas v ceně. Pokud se rodina rozhodne například pro koupi 4denního zájezdu (s vlastní dopravou), 

tříčlenná rodina tak lyžařský zájezd (200 metrů od sjezdovek, na 4 dny / 3 noci) pořídí v apartmánu již od 18 360 

Kč pro rodinu. V ceně je zahrnuto ubytování včetně polopenze a také skipas.  

 

: DANA JAKEŠOVÁ, Autorka je spolupracovnice redakce  

Foto autor: ILUSTRACE SHUTTERSTOCK / ZR  

Foto autor: Zdroj: webové stránky lyžařských oblastí / Invia, Booking.com  
 

5.  14. 10. 2022 

 

 
Je nej vyšší  čas koupi t  si  zl evněný ski pas.  Kol i k vás bude st át dovol ená na horách?  

Je nejvyšší čas koupit si zlevněný skipas. Kolik vás bude stát dovolená na horách? URL  
lidovky.cz | 14.10.2022 | Rubrika: Byznys | Autor: Dana Jakešová, Lidové noviny  

Horská střediska v Česku čeká napjatá sezona. Častěji než lopaty či travní sekačky teď provozovatelé sjezdovek 

i ubytování berou do rukou kalkulačky a počítají, o kolik mohou zdražit, aby dokázali zaplatit účty za energie a 

přitom neodradili své zákazníky. 

 

 

 

Už nyní je jasné, že lyžovačka na českých a moravských svazích vytáhne z peněženek lidí víc financí než v 

minulé sezoně. A to zejména kvůli drahým energiím. Vezme-li se v úvahu vládou stanovený cenový strop na 

elektřinu pro malé a střední podniky, pak se jedná o zhruba trojnásobné zdražení. 

 

„Předpokládáme, že většina skiareálů nebude nucena přistoupit k omezením rozsahu poskytovaných služeb. 

Zatím také nevím o skiareálu, kde by již nyní byli rozhodnuti, že v nadcházející zimě neotevřou,“ popisuje Libor 

Knot, ředitel Asociace horských středisek.  

 

Zda a v jakém rozsahu se budou sjezdovky zasněžovat – kupříkladu na Ještědu už začali s výrobou umělého 

sněhu, a to s pomocí technologie nezávislé na venkovní teplotě –, se odvine od mnoha faktorů, které nyní nelze 

ještě předvídat. Za takové situace je obtížné stanovit cenu skipasů. Dle Knota provozovatelé pečlivě 

vyhodnocují, jak ceny nastavit. Je však zřejmé, že nelze veškeré navýšení cen vstupů promítnout do ceníků 

jízdného, současně však musí suma odpovídat poptávce. 

 

Ceny skipasů v Česku 

 

(na 3 dny v hlavní sezoně) 

 

KlínovecDospělí 2940 KčDítě (2008-2016) – 1760 KčNákup online je se slevou 

 

Ski resort Černá Hora – Pec pod Sněžkou (spadá sem také Černý důl, Svoboda nad Úpou a Velká Úpa)50 km 

sjezdovekDospělí – 3 580 Kč, online od 2580 Kč (ceny online jsou „plovoucí“)Dítě (2011-2016) – 2 510 Kč, 

https://www.lidovky.cz/byznys/hory-skipas-ubytovani-italie-cesko-rakousko-horska-strediska-klinovec-energie.A221013_103332_ln_ekonomika_ape


13/18   © 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu |  

online od 1810 KčJunior (2005 – 2010) – 3040 Kč, online od 2190 Kč 

 

Špindlerův Mlýn, Ještěd, Monínec 

 

Ceny skipasů jsou flexibilní, mění se každý den v závislosti na termínu lyžování, době nákupu (s čím větším 

předstihem nakupujete, tím je cena výhodnější), obsazenosti apod.; nákup online na www.gopass.cz 

 

Ski region Valašsko 

 

Jízdenky platné ve SKI regionu Valašsko (Bílá, Mezivodí, Kohútka, Karolinka, Kyčerka, Horal, Galik, Razula, 

Machúzky, Jezerné).Dospělí – 1820 KčDěti do 10 let – 750 KčJunior (11-18 let) – 1510 KčCeny ubytování na 

horách v Česku v hlavní sezoně 

 

(pro dva dospělé + 1 dítě do 6 let, délka pobytu 6 dní / 5 nocí, vlastní doprava) 

 

Apartmán – od 6 000 Kč až po 40 000 Kč 

 

Penzion se snídaní – od 10 000 Kč až po 28 000 Kč 

 

Hotel 3* se snídaní – od 15 000 až po cca 40 000 Kč 

 

Hotel 4* se snídaní – cca od 18 000 Kč až po 50 000 Kč 

 

„Ceny skipasů právě řešíme,“ potvrzuje Olga Kneiflová ze Skiareálu Lipno. Se zdražením počítají, prý nijak 

výrazným. Už nyní ale vědí, že ve vedlejší sezoně budou ceny oproti hlavní nižší asi o třetinu. S Lipno.Card pak 

získáte slevu 10 procent. Pro rodiče malých dětí tu nabízejí sdílený skipas.  

 

„A pro letošní sezonu bychom rádi nabídli také zvýhodněný skipas pro rodiny s dětmi. Mělo by se jednat o 

speciální slevu na víkendové lyžování,“ dodává Kneiflová. V prodeji jsou zatím jen celosezonní skipasy, a to za 

zvýhodněnou cenu. Omezení zde žádná neplánují. Naopak nakoupili nová sněžná děla a rolbu.Nová sjezdovka 

 

Na Klínovci v Krušných horách již ceny znají. U jednodenního skipasu činí nárůst ceny na pokladně o 11 

procent, na e-shopu o sedm procent. „Předprodej na e-shopu je výjimečný v tom, že nabízí svobodu v 

rozhodování. Zakoupený lístek se totiž neváže na konkrétní datum a je možné ho využít v jakýkoli den zimní 

sezony. Když se vám ráno nebude chtít, tak prostě přijedete jindy,“ říká Martin Koky, obchodní manažer z 

Klínovce. Aktuálně probíhá akce na předprodej sezonního jízdného, které je možné získat s 30procentní slevou. 

Těšit se tu lyžaři mohou na novou, téměř 3,5 kilometru dlouhou sjezdovku. 

 

Ceny skipasů v zahraničí: 

 

(3 dny v hlavní sezoně)Rakousko 

 

Sölden (Ötztal Super Skipass – Sölden, Obergurgl-Hochgurgl, Hochötz-Kütai, Vent, Niederthai, Gries)Dospělí – 

205 eur, online od 178,50 eurDěti (2008 – 2014) – 112,20 eur, online od 98 eurMládež (2003 – 2007) – 164, 

online od 142,50 eur 

 

Skicircus - Saalbach/Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn+ Schmittenhöhe in Zell am See and Kitzsteinhorn 

Kaprun (Salzbursko)270 km + 140 km sjezdovekDospělí – 195 eurDěti (2007-2016) – 97,50 eurMládež (2004-

2006) – 146 eur 
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SkiWelt Wilder Kaiser Brixental (Tyrolsko) - zahrnuje Brixen im Thale, Ellmau, Going, Itter, Scheffau, Söll284 km 

sjezdovekDospělí – 177,50 eurDěti (2007-2016) – 89 eurMládež (2004-2006) – 133 eur 

 

Ski Amadé - zahrnuje lyžařské regiony Salzburger Sportwelt (Zahrnuje Altenmarkt, Radstadt, Flachauwinkl, 

Kleinarl, Filzmoos, Flachau, Wagrain, Alpendorf, Zauchensee, St. Johann im Pongau), Schladming/Dachstein, 

Grossartal, Gastein, Hochkönig)760 km sjezdovekNákup skipasu onlineDospělí -202 eurDítě – 101 eurMládež – 

151,50 eurItálie 

 

Oblast Dolomity Superski - zahrnuje 12 středisek s celkem 1206 km sjezdovek a 451 lanovek a vleků 

 

– Val di Fiemme/Obereggen (115 km), San Martino (58 km), Alpe Lusia/San Pellegrino (85 km), Val di Fassa e 

Carezza (132 km), Arraba/Marmolada (64 km), Alta Badia (130 km), Val Gardena/Alpe di Siusi (175 km), Civetta 

(80 km), Cortina d’Ampezzo (120 km), Valle Isarco (82 km), Kronplatz/Plan de Corones (119 km), Sextner/Tre 

Cime Dol (86 km) 

 

Skipas na celou oblast Dolomity Superski1206 km sjezdovekDospělí – 212 eurDěti do 8 let lyžují zdarma (s 

rodiči)Junior (nař. Po 26.11.2006) - 149 eur 

 

Val di Fiemme115 km sjezdovekDospělí – 150 eurDěti do 8 let lyžují zdarmaJunior – 105 eur 

 

Oblast Alta Valtellina (u hranic se Švýcarskem, v cípu regionu Lombardie) – zahrnuje: Santa Caterina, Bormio, 

Cima Piazzi-San Colombano, Livigno) 

 

Skipas Alta Valtellina – tj. na celou oblast na 6 dní164 km sjezdovekDospělí – 173 eurJunior (nar. 2007 a 

později) – 108 eurDěti do 8 let lyžují zdarma 

 

(zdroj: webové stránky lyžařských oblastí) 

 

Ceny ubytování v Rakousku a v Itálii 

 

(kalkulace dovolené v hlavní sezoně pro 3člennou rodinu - dva dospělí, jedno dítě do 6 let -, délka pobytu 6 dní/5 

nocí, vlastní doprava)ITÁLIEApartmán od 8 482 Kč za rodinu až po 34 600 Kč – 3 km od sjezdovkyPenzion se 

snídaní od 14 400 Kč za rodinu až po 42 900 Kč – 3 km od sjezdovkyHotel 3* se snídaní od 16 680 za rodinu až 

po 37 200 Kč – 3 km od sjezdovkyHotel 4* se snídaní od 33 600 Kč za rodinu až po 63 900 Kč – 1 km od 

sjezdovky 

 

Ubytování přímo u sjezdovky:Apartmán od 21 800 Kč Kč za rodinu, až po 72 400 Kč za rodinu – přímo u 

sjezdovkyPenzion se snídaní od 34 800 Kč za rodinu, až po 37 200 Kč za rodinu – přímo u sjezdovkyHotel 3* se 

snídaní od 37 200 za rodinu, až po 72 400 Kč za rodinu – přímo u sjezdovkyHotel 4* bez stravy od 45 600 Kč za 

rodinu, až po 57 300 Kč za rodinu – přímo u sjezdovky 

 

U vybraných zájezdů je v nabídce i skipas v ceně. Pokud se rodina rozhodne například pro koupi 8denního 

zájezdu (s vlastní dopravou), tříčlenná rodina tak lyžařský zájezd (200 metrů od sjezdovek, na 8 dní/7 nocí) 

pořídí v apartmánu již od 18 570 Kč pro rodinu. V ceně je zahrnuto ubytování bez stravy a také 

SKIPAS.RAKOUSKOApartmán od 8 859 Kč za rodinu až po 26 300 Kč – 4 km od sjezdovkyPenzion se snídaní 

více vzdálený od sjezdovky tady nemáme, jen apartmán a pak až 3* a 4*Hotel 3* se snídaní od 9 280 Kč za 

rodinu až po 29 050 Kč – 3 km od sjezdovkyHotel 4* se snídaní od 19 250 Kč za rodinu až po 43 075 Kč – 2 km 

od sjezdovky 

 

Ubytování přímo u sjezdovky:Apartmán od 13 750 Kč za rodinu, až po 26 400 Kč za rodinu – přímo u 
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sjezdovkyPenzion se snídaní od 18 200 Kč za rodinu, až po 32 200 Kč za rodinu – přímo u sjezdovkyHotel 3* se 

snídaní od 22 400 za rodinu, až po 38 400 Kč za rodinu – přímo u sjezdovkyHotel 4* se snídaní od 24 680 Kč za 

rodinu, až po 47 725 Kč za rodinu – přímo u sjezdovky 

 

U vybraných zájezdů je v nabídce i skipas v ceně. Pokud se rodina rozhodne například pro koupi 4denního 

zájezdu (s vlastní dopravou), tříčlenná rodina tak lyžařský zájezd (200 metrů od sjezdovek, na 4 dny/3 noci) 

pořídí v apartmánu již od 18 360 Kč pro rodinu. V ceně je zahrnuto ubytování včetně polopenze a také SKIPAS. 

 

(zdroj: Invia) 

 

Zhruba o 10 procent stouply ceny ve SkiResortu Černá Hora – Pec. Při nákupu online to bude méně. Platí, že 

čím dřív nakoupíte, tím lepší cenu máte. S blížícím se termínem a zvyšující se obsazeností na daný den se bude 

zvedat cena skipasu i v e-shopu. Ostatně tento model využívá stále více českých skiareálů.Teď frčí apartmány 

 

Také situaci kolem lyžařských dovolených v Česku teď provází váhavost. „Zájem o ubytování na horách již 

zaznamenáváme. Nicméně většina ubytovacích zařízení čeká na to, jak se změní ceny energií, tudíž doposud 

nemají stanovené ceníky,“ popisuje Milan Petr, manažer portálu Hotel.cz. Poptávány jsou spíše kratší pobyty na 

čtyři noci, o jarních prázdninách jsou pak pobyty týdenní. Ostatně někde ani kratší neumožňují. „Nejvyšší zájem 

evidujeme u 3* a 4* hotelů. Vzestup registrujeme u apartmánů, kde je nárůst zájmu až o 30 procent,“ říká 

Richard Šipoš, manažer pobytového portálu Spa.cz. 

 

Kupříkladu v hotelu Babylon v Liberci vyjde sedm nocí pro dva dospělé a dvě děti do 12 let v době jarních 

prázdnin na zhruba 36 tisíc korun. Poptávka je také po penzionech. „Například cena pobytu s polopenzí v 

penzionu Černava v Malé Úpě v Krkonoších vychází pro 4 osoby na cenu 24 tisíc korun,“ uvedl Milan Petr. 

 

Řada hotelů jde cestou „klouzavých“ cen. „Nemáme ceny fixní, vždy záleží na termínu a poptávce, která je 

ovlivněna mnoha faktory,“ vysvětluje Olga Kneiflová ze Skiareálu Lipno, kam spadá i hotel a apartmány Element. 

I tady už poptávku po zimních pobytech registrují. V průměru si lidé rezervují 4 noci, na jarní prázdniny převládají 

pobyty delší. Mimo hlavní sezonu, tedy v prosinci (do 22. prosince 2022) a poté v lednu (do 25. ledna 2023) 

nabízejí zvýhodněné balíčky pro rodiny s dětmi.Víte, s čím počítat 

 

Podobně mají systém nastavený OREA hotely. „Ceny ubytování jsou stanovovány dynamicky na základě 

aktuální poptávky,“ říká Jiří Fontana, ředitel obchodní strategie OREA Hotels & Resorts. Jedno dítě do 6 let v 

doprovodu dvou dospělých má pobyt zcela zdarma. Pro děti do 12 let pak nabízejí padesátiprocentní slevu. 

Například pokoj pro rodinu s dvěma malými dětmi o jarních prázdninách na OREA Resortu Devět Skal na 

Vysočině lze nyní sehnat již lehce přes 15 tisíc korun za týden. Hotely v lyžařských střediscích jsou ale ve 

vyšších cenových úrovních. 

 

Včasná rezervace ubytování má výhodu – jistotu konečné ceny. Víte, s čím počítat. Což není možné říct o 

pozdějších rezervacích. „Vzhledem k nárůstu cen energií i jiných položek očekáváme následné zvýšení cen 

pobytů, a to i v průběhu hlavní zimní sezony,“ říká Šipoš. Totéž potvrzuje i Milan Petr z Hotel.cz. 

 

Foto: 

Lyžování (ilustrační foto) 

Shutterstock 
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Vl eky se rozj edou,  zní  z areál ů 

Vleky se rozjedou, zní z areálů  
5plus2 | 14.10.2022 | Rubrika: Střední Čechy západ | Strana: 2 | Autor: MAREK KOČOVSKÝ | Vytištěno: 469 454 | Čtenost: 

697 724  

Drahé energie mohou omezit provoz sportovišť, především pak krytých plaveckých areálů či lyžařských 

středisek. Na nějaký čas mají mnozí z nich ještě zajištěny energie za příznivé ceny.  

 

STŘEDNÍ ČECHY Opatrný optimismus i nejistota. Tak by se dala shrnout situace větších i menších sportovních 

areálů v kraji. Nadcházející měsíce pro ně budou vzhledem k drahým energiím složité.  

Jde třeba o lyžařské svahy. „Provozovatelé skiareálů vědí, že maximální možné zdražení pro tuto sezonu je 10 

až 25 procent, a to zejména s ohledem na to, že dojde k poklesu koupěschopnosti obyvatelstva v důsledku 

energetické krize,“ poukazuje prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka na skutečnost, že vyšší náklady 

na provoz půjde jen stěží kompenzovat zdražením skipasů. Ve fázi vyčkávání se nacházejí v největším 

středočeském areálu Monínec poblíž Sedlce-Prčice. „V tuto chvíli nemůžeme čerpat žádný z kompenzačních 

programů. Čekáme na výsledek jednání Asociace horských středisek (AHS) s ministerstvem průmyslu a 

obchodu. Zatím ale nemáme v úmyslu kvůli energiím nějak omezovat vleky,“ říká Petra Martínková, mluvčí 

skupiny Trigema, která Areál Monínec provozuje.  

Zároveň připouští, že kdyby pomoc od státu nedorazila, byla by jistá opatření namístě. Energeticky velmi 

náročné je hlavně umělé zasněžování svahů.  

Podle Martínkové tak bude hodně záležet také na počasí. „Když bude chladno, bude to pro nás lepší, protože 

nebudeme muset tolik zasněžovat a sníh zároveň nebude tolik tát,“ podotýká Petra Martínková.  

 

Vodu na zasněžování mají  

 

O něco jasnější představu o nadcházející sezoně mají na lyžařském svahu v Kvasejovicích. Přes léto se jim 

podařilo rozšířit dva rybníky, a mají tak dostatek vody na zasněžování. A brzdit by je neměly ani drahé energie.  

„Snažíme se přemýšlet dopředu, sám jsem navíc zapřisáhlý odpůrce plynu. Máme do prosince 2023 zafixovanou 

cenu elektřiny a k tomu využíváme mimořádně úspornou kanadskou metodu zasněžování. Ceny tak pro 

návštěvníky budeme upravovat jen minimálně, rapidní zdražování rozhodně nechystáme,“ ujišťuje provozovatel 

areálu, který si v odkazu na šlechtický rod Vítkovců říká Vítek z Prčice.  

Z nedávné analýzy agentury CzechTourism vyplývá, že lidé, kteří si udělají do konce roku pár dnů volna, je 

budou chtít trávit aktivně. A nejde jen o zmiňované lyžování. Téměř čtvrtina oslovených má zájem o návštěvu 

akvaparku. Nicméně bazény jsou energeticky možná ještě náročnější než lyžařské areály.  

„Většina provozovatelů těchto zařízení má zafixované ceny do konce roku, hrozba zavírání se tak dá čekat až v 

roce novém. Podle Asociace bazénů a saun jsou akvacentra jako volnočasová aktivita stejně jako za pandemie 

covidu-19 první na ráně. Obavy z budoucnosti mají také lázeňské a wellness provozy,“ upozorňuje ředitel České 

centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget.  

 

Zdražit, nebo méně topit?  

 

Řešit energetické náklady budou totiž dříve či později všechna krytá vodní sportoviště v kraji. Proto už nyní o 

východiscích přemýšlejí třeba v Mladé Boleslavi. „Máme zafixované ceny elektřiny i plynu, nižší odběry do konce 

letošního a velkoodběry až do konce příštího roku, což se týká třeba právě bazénu. Nicméně si pomalinku 

připravujeme úsporná řešení. Půjde pravděpodobně buď o navýšení vstupného, anebo snížení teploty v areálu,“ 

vysvětluje obchodní a provozní ředitel Městské společnosti sportovní a rekreační areály Ondřej Rameš, který se 

s kolegy stará o chod sportovních zařízení v Mladé Boleslavi včetně plaveckých areálů.  

Stejně jako velká střediska pro milovníky vodních radovánek musí aktuálně sledovat rozkolísaný trh s energiemi 

také menší provozovatelé. Týká se to tak nejen bazénů, ale rovněž saun. Například síť Saunia, která má v kraji 

pobočku v Kladně, už dříve uvedla, že provoz je závislý právě na nasmlouvaných dodávkách energií. Pokud má 
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konkrétní pobočka zafixované energie, nemusí alespoň zatím uvažovat o jakýchkoli omezeních.  

 

Foto autor: FOTO PETR LUNDÁK, MAFRA  

Foto popis: Sníh se prodraží. Zasněžování sjezdovek je energeticky mimořádně náročné. Třeba v Areálu 

Monínec (na snímku) doufají v pravé zimní počasí s přírodním sněhem a vyhlížejí též možnou pomoc od státu.  

Region vydání: 5plus2 - Kladensko 
 

 

 
Ski pasy půj dou na horu  

Skipasy půjdou nahoru  
Mladá fronta DNES | 14.10.2022 | Rubrika: Kraj Hradecký | Strana: 15 | Autor: Tomáš Plecháč | Vytištěno: 96 663 | 

Prodáno: 83 136 | Čtenost: 439 555  

Po covidových restrikcích je hlavním nepřítelem vlekařů z Krkonoš drahá elektřina.  

 

ŠPINDLERŮV MLÝN Vlekaři v Krkonoších už na sjezdovky rozmisťují sněžná děla a další techniku pro výrobu 

umělého sněhu. Ale přípravy na zimní sezonu jsou po dvou covidových letech opět plné nejistoty. Problémem 

číslo jedna už nejsou obavy z vládních protiepidemických opatření, nýbrž extrémně vysoké ceny energií. Před 

pár dny ohlášené zastropování cen elektřiny a plynu se vztahuje pouze na menší střediska. Největší skiareály, 

například Špindlerův Mlýn, zatím nemají žádnou státní podporu přislíbenou. Další zdražení skipasů je i vinou 

rekordní inflace nevyhnutelné.  

V největším krkonošském Skiresortu Černá hora-Pec lyžaři za permanentky zakoupené na pokladně zaplatí o 10 

procent víc než před rokem.  

Provozovatelé ještě nezveřejnily ceníky. Špindlerův Mlýn a Černá hora začnou permanentky prodávat v 

listopadu. SkiResort Černá hora-Pec, který nabízí 50 kilometrů sjezdovek v pěti střediscích, zvedne cenu 

celodenního skipasu v hlavní sezoně o maximálně 10 procent. Vloni nejprodávanější permanentka stála 1 190 

korun.  

 

Zasněžovat hlavně v noci  

 

Zásadní omezení navzdory drahé elektřině resort nepředpokládá, úspory se dotknou hlavně večerního lyžování. 

„Počítáme s provozem všech areálů, s úpravou sjezdovek a jejich zasněžováním. S dodavatelem elektrické 

energie máme uzavřenou smlouvu. Dílčí omezení provozu lze očekávat patrně jen u večerního lyžování, které 

budeme zajišťovat minimálně třikrát v týdnu,“ uvádí mluvčí SkiResortu Zina Plchová.  

Díky pohyblivým cenám, které se řídí termínem a obsazeností střediska, ušetří lyžaři výrazně při online nákupu 

permanentky v internetovém obchodě. Tam by se zdražení podle mluvčí mělo projevit jen nepatrně. Ceny 

areálových skipasů ve střediscích Černý Důl a Velká Úpa dokonce zůstanou na loňské úrovni.  

Na sezonu se chystá také největší krkonošský skiareál ve Špindlerově Mlýně, přestože v současnosti na rozdíl 

od menších středisek nemá státem garantovanou podporu v cenovém stropu na elektřinu. „Připravujeme se na 

plnohodnotnou sezonu, ale samozřejmě se musíme přizpůsobit aktuální situaci. Zasněžovat budeme hlavně v 

noci, kdy se elektřina spotřebovává minimálně a spotová cena je nejnižší,“ říká marketingový ředitel skiareálu 

Adam Svačina. Špindlerovské sjezdovky osvětlují LED reflektory a tak by podle něj omezení večerního lyžování 

nepřineslo znatelné úspory.  

Špindlerův Mlýn bude už třetí sezonu v řadě prodávat skipasy za flexibilní ceny, v zimě 2019 je zavedl jako první 

v Krkonoších. „Skipasy prodáváme prostřednictvím věrnostního programu Gopass, ceny jsou závislé na různých 

faktorech a mění se v podstatě každý den,“ potvrzuje Svačina.  

 

Víme, s čím můžeme počítat  

 

Desetiprocentní zdražení skipasů chystá Malá Úpa, kde se v zimě dá lyžovat na šesti kilometrech. Ředitel areálu 

Martin Buček přiznává, že zastropování cen středisku zjednodušilo plánování sezony: „Ještě není úplně jasné, 
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za kolik budeme elektřinu nakupovat a jaké náklady sezona přinese, ale zastropování ceny elektřiny nám 

extrémně pomůže. Alespoň víme, s čím můžeme počítat-.“  

Malá Úpa už před loňskou sezonou skokově zdražila celodenní permanentku ze 750 na 980 korun. Letos jdou 

ceny nahoru znovu. Otázkou je, jak se dražší skipasy a chudnutí obyvatel projeví v lyžování. „Předpokládáme, 

že návštěvnost bude menší než v předchozích sezonách,“ míní Buček.  

Ve specifické situaci jsou vleky vlastněné a provozované obcemi, to je případ Strážného nebo Benecka. 

Elektřinu by samosprávy měly za zvýhodněnou cenu nakupovat přes státního obchodníka s energiemi. O jeho 

zřízení ale vláda ještě nerozhodla. Strážnému, které provozuje pět vleků a necelé dva kilometry sjezdovek, na 

konci roku vyprší fixované ceny elektřiny.  

Pro starostu Tomáš Grégra (nestraník) je nepředstavitelné, že by obec s dvěma stovkami obyvatel, která je 

životně závislá na cestovním ruchu, nerozjela zimní sezonu.  

„Ač nás zdražení elektřiny určitě zasáhne, nemůže nám to zabránit, abychom nepustili vleky a nezasněžovali. 

Musíme jet za každou cenu, i kdybychom měli mít nižší zisk nebo sezonu skončit na nule,“ podotýká. 

Předpokládá, že za silovou elektřinu budou obce platit podobnou částku jako domácnosti, tedy maximálně šest 

korun za kilowatthodinu.  

 

Výběrová podpora je diskriminační  

 

Podle ředitele Asociace horských středisek (AHS) Libora Knota provozovatelé skiareálů, které se vejdou do 

kolonky malých a velkých podniků, pokrývají 70 procent trhu. „Kdybychom to brali na počet skiareálů, bude to 

kolem 95 procent. Tato střediska jsou v pohodě pouze v uvozovkách, protože zvýšení ze dvou korun za 

kilowatthodinu na šest je trojnásobek, ale je to aspoň nějaké konkrétní číslo na celý rok 2023, podle kterého se 

dá plánovat,“ tvrdí. Problém je, že velké skiareály jsou pro zimní sezonu nejen v Krkonoších klíčové. Mají nejvíc 

sjezdovek a pojmou největší množství lyžařů. „Avšak nejde jen o lyžařské areály, podporu zatím nemá žádný 

segment cestovního ruchu. Mezi velké podniky patří i restaurace, hotely nebo lázně,“ upozorňuje Libor Knot.  

V uplynulých dvou letech horští podnikatelé kvůli covidovým restrikcím nevytvořili velký zisk a přiškrtili investice. 

„Na jednu stranu chápeme, když ministr financí říká, že nemá peníze na podporu všech, na druhou stranu je 

podpora pouze pro někoho velmi nespravedlivá, diskriminační a ničí trh,“ poznamenává ředitel AHS.  

 

Foto autor: Foto: Martin Veselý, MAFRA  

Foto popis: Děla jsou na místě Navzdory drahým energiím vlekaři připravují plnohodnotnou sezonu. Zasněžovací 

technika je už na svazích i v Peci pod Sněžkou.  

Region vydání: Mladá fronta DNES - Hradecký kraj 
   

 


