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1. Podnikatelé v cestovním ruchu volají po řešení energetické krize, jinak 

hrozí zavírání provozoven 

Online ● rtvj.cz (Regionální zprávy) ● 17. 9. 2022, 15:00 ● Negativní 

Rubrika: Zajímavosti 

Odkaz: https://www.rtvj.cz/podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-krize-jinak-hrozi-zavirani-

provozoven/ 

Email 

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. Volají po 

stabilizaci a jasném řešení energetické krize. Poukazují na fakt, že růst cen elektřiny a plynu a také inflace mohou přinést i 

zvýšení cen služeb pro širokou veřejnost. Cestovní ruch přitom spotřebovává méně energie než například průmysl, podpořit 

ho tedy může být jednou z cest, jak se dostat ze současné situace. 

Turismus zažívá hodně turbulentní dobu. Kvůli pandemii covid-19, válce na Ukrajině, rostoucí 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 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 a dodává: „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 ochotní utrácet.“ 

Z analýzy Institutu turismu agentury CzechTourism vyplynulo, že podzimní dovolenou v České republice letos plánuje téměř 

stejný počet Čechů jako loni – 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.“ 

Lyžařská střediska už zahájila předsezónní 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 sezónu je 10–25 %, 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 – 571 tisíc lidí, kteří do lázní přijeli v roce 2021, 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 

https://www.rtvj.cz/podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-krize-jinak-hrozi-zavirani-provozoven/
https://www.rtvj.cz/podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-krize-jinak-hrozi-zavirani-provozoven/
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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 devadesátých let, 

nechápeme, proč vláda tak dlouho otálela se stejným zastropováním cen a zisků energobaronů. V pondělí 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. Jeho předseda Jan Kuchař říká: „Lázeňské samosprávy a provoz jsou 

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.“ 

Lákat turisty do ČR je jedním z úkolů CzechTourismu. Už za nedlouho spustí 2. část on-line kampaně v zahraničí. Vychází z 

dlouhodobého konceptu „tradice“ – Přijeďte zažít tradiční i nové. CzechTourism kampaň spustí 15. září, poběží do 15. 

listopadu a bude se věnovat gastru, sklu, pivu, turistickým trasám, lázním, Vánocům a zimě na horách. Uskuteční se ve 14 

zemích světa podle bonity. Jarní vlna se konala od 12. května do 12. července a při investici cca 13,2 mil. Kč do Facebooku a 

Instagramu a cca 8,5 mil. Kč do sítě Teads zasáhla téměř 100 milionů lidí. 

Autor: Redaktor || Redaktor 
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2. Které firmy na podporu dosáhnou a kdy dostanou peníze? 

Tisk ● Hospodářské noviny; str. 5 (Zprávy / Politika) ● 19. 9. 2022 ● Pozitivní 

Vydavatel: Economia, a.s. (cz-28191226) ● Autor: Jan Prokeš ● Rubrika: ■ Otázky a odpovědi 

Odkaz: náhled 

Rubrika: ■ Otázky a odpovědi 

jan.prokes@hn.cz 

Zástupci byznysu vyzývali stát k zastropování cen elektřiny a plynu, této pomoci se však nedočkali. Místo toho vláda mezi 

podniky, které se kvůli drahým energiím dostaly do problémů, hodlá rozdělit dotace ve výši až 30 miliard korun. Podporu 

vláda schválila ve středu, přesná pravidla připraví ministerstvo průmyslu do začátku listopadu. Kolem nastavení pomoci jsou 

tak zatím stále otazníky. „Běžní podnikatelé se po tom, co zaznělo od vlády, trápí, zda vůbec spadnou do kategorií, které na 

pomoc mají nárok,“ říká předseda představenstva Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš. HN připravily odpovědi na 

základní otázky k chystanému dotačnímu programu. 

Které firmy na pomoc dosáhnou? 

Podniky ze zpracovatelského průmyslu, zemědělství, lesnictví, rybářství, těžby a dobývání, které jsou velkoodběrateli plynu 

nebo elektřiny. V případě elektřiny jsou to firmy napojené na vysoké či velmi vysoké napětí, u plynu se musí prokázat 

smlouvou o dodávkách s roční spotřebou vyšší než 630 megawatthodin. 

Jaké jsou podmínky pro získání dotace? 

Pravidla se liší podle toho, zda o pomoc žádá energeticky náročný podnik (náklady na energie přesahují tři procenta hodnoty 

jeho tržeb), či nikoliv. Společnost z energeticky náročného odvětví bude muset dokázat, že byla v období od 1. února do 31. 

prosince letošního roku v provozní ztrátě. Pokud ano, bude mít nárok na podporu ve výši 50 procent nákladů. U některých 

odvětví bude možné, aby byla dotace ještě až o 20 procent vyšší. 

Právě podmínka provozní ztráty ale řadě podnikatelů vadí. „Jestli mě někdo nutí do provozní ztráty, tak to je šílenství. Za cenu 

náročných opatření se držíme v provozním zisku, takže na podporu nedosáhneme,“ říká například šéf společnosti Atas Otto 

Daněk. 

Ostatní podniky dotaci získají i v případě, že ve ztrátě nejsou. Na pomoc budou mít nárok, pokud jejich náklady na energie 

letos narostly alespoň dvojnásobně. Srovnávat se bude opět období od února do konce letošního roku s průměrnými náklady 

na energie v roce 2021. 

Kolik vláda mezi firmy rozdělí? 

Na dotace je připraveno 30 miliard korun. „Energeticky náročné podniky budou mít nárok až na 200 milionů, ostatní až na 45 

milionů korun,“ uvedl ve středu po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. 

Odkdy budou moci firmy peníze čerpat? 

Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo na začátku listopadu vypsat dotační výzvu s přesnými pravidly. Od té chvíle budou 

moci podnikatelé o podporu žádat. Peníze ale dostanou později. „Pokud uplatníme zkušenost s podpůrnými programy během 

covidu, tak bych počítal, že si firmy na peníze sáhnou někdy v prvním čtvrtletí příštího roku,“ říká předseda představenstva 

Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš. „Rozhodně nikdo nečeká, že žádost ministerstvo vyhodnotí do 14 dnů od 

jejího podání. To by bylo velmi naivní,“ dodává. 

Jak stát pomůže menším firmám? 

Domácnostem, ale i živnostníkům a malým podnikatelům, kteří jsou maloodběrateli elektřiny a plynu, pomůže zejména 

pondělní rozhodnutí vlády zastropovat ceny energií. Od listopadu zaplatí za kilowatthodinu silové elektřiny nejvýše šest korun 

a v případě plynu maximálně tři koruny. 

Další pomoc mohou malé a střední podniky (počet zaměstnanců maximálně 250 a roční obrat do 50 milionů eur) získat díky 

středečnímu nařízení z Bruselu. Pomoc se bude malých firem týkat bez ohledu na energetickou náročnost jejich produkce. 

Velkoodběratelé budou mít nárok na kompenzace až do 80 procent nejvyšší spotřeby energií za posledních pět let. V Česku 

to pomůže například provozovatelům skiareálů, které jsou většinou malými firmami, ale zároveň velkoodběrateli energií. 

https://app.monitora.cz/article/889500259/54179ba8edea3f6ce26b?query=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+%22Libor+Knot%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjY1MjMzMzYsIndpZCI6NDMxNCwiYWlkIjo4ODk1MDAyNTl9.SfxzNuhLUzwJcNjI6s_t4laqI1LhZGrTOAeUcWYImdY


  

Přehled zpráv  5 

„Hodně jsme za to lobbovali a jsme rádi, že se tam tuto pomoc povedlo dostat,“ říká ředitel Asociace horských středisek 

Libor Knot. 

Konkrétní parametry podpory se budou v EU schvalovat na konci září. Ve hře je také možnost, že by Brusel pro 

velkoodběratele energií z řad menších firem zavedl cenový strop podobně, jako to tuzemská vláda udělala u domácností a 

živnostníků. 

Po stejné pomoci volali také zástupci velkých průmyslových podniků. „Potřeba je hlavně zastropovat nejen cenu elektřiny, ale i 

zemního plynu a nemusí se už řešit nic dalšího. Jakákoliv jiná pomoc náš průmysl nezachrání,“ řekl pro HN šéf Svazu 

chemického průmyslu a místopředseda Agrofertu Petr Cingr. 

Od státu se nicméně velké podniky této podpory nedočkaly, místo toho pro ně vláda připravila právě kompenzace v celkové 

výši 30 miliard korun. 

Autor: Jan Prokeš 
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3. Zdraží lyžování i horské hotely 

Tisk ● Písecký deník; str. 1 (Regionální zprávy) ● 19. 9. 2022 ● Pozitivní 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. (cz-01440578) 

Odkaz: náhled 

petr Vaňous 

Dovolená na horách. V nadcházející sezoně si vyžádá nejen dobré vybavení, ale i naditou peněženku. Zimní radovánky budou 

zase o něco dražší. Provozovatele horských středisek, hoteliéry i správce lanovek trápí inflace a především vysoké ceny energií. 

Horská střediska tedy zvýší ceny. 

Hlouběji do kapsy sáhnou lidé hlavně při nákupu skipasů. Většina energií spotřebovaných na horách jde totiž na vrub 

zasněžování areálů. „Maximální zdražení pro tuto sezonu je v rozmezí deseti až pětadvaceti procent,“ přiblížil prezident 

Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. 

Zdražení pocítí návštěvníci hor i při ubytování. „Zatím mám odezvy od všech našich členů, že budou muset zdražit v 

jednotkách procent,“ uvedl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Důvodem jsou hlavně energie. 

Většina středisek a hotelů má podle Knota fixaci energií do konce roku 2022, ale nespadají do kategorie malo-odběratelů, a 

proto se na ně nevztahuje vládou představené zastropování energií. „To je jen pro maloodběratele, a těch je v našem byznysu 

jen čtvrtina. Vláda sice říká, že nějaká podpora bude i pro větší odběratele, ale až po rozhodnutí Evropské unie. Moudřejší tak 

budeme na začátku října,“ dodal Knot. 

Problémy a zdražování neočekávají jen velcí hráči, ale i malí podnikatelé. Že by zvýšení nákladů promítli do cen v plné výši, ale 

vylučují. Ve výsledku by na tom totiž mohli ještě více prodělat, pokud by si řekli o částky, které lidé nebudou chtít platit. 

pokračování na straně 4 

https://app.monitora.cz/article/889607584/218ce863f5c634f7ee88?query=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+%22Libor+Knot%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjY1MjMzMzYsIndpZCI6NDMxNCwiYWlkIjo4ODk2MDc1ODR9.6yP2w6ybuQAJa9CZl_OQLxTdJ9VvnKxtFBpm_dn05d8
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4. Skipasy na českých horách zdraží až o čtvrtinu. Kvůli energiím 

Online ● domazlicky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 19. 9. 2022, 4:00 ● Pozitivní 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. (cz-01440578) ● Autor: Petr Vaňous 

Odkaz: https://domazlicky.denik.cz/zpravy-z-ceska/skipasy-lyzovani-cesko-energie-zima-20220916.html 

19.9.2022 

Petr Vaňous 

Vyrážíte na hory? Letos to chce nejen dobré vybavení, ale i naditou peněženku. Zimní radovánky budou zase o něco dražší. 

Provozovatele horských středisek, hoteliéry i správce lanovek trápí inflace a především vysoké ceny energií. Pro nadcházející 

sezonu proto horská střediska zvýší ceny, hlouběji do kapsy sáhnou lidé hlavně při nákupu skipasů. 

Kliknutím zvětšíte 5 fotografií v galerii › 

Zimní radovánky budou zase o něco dražší | Foto: Deník / Michal Fanta 

Většina energií spotřebovaných na horách jde na vrub zasněžování areálů. „Maximální zdražení pro tuto sezonu je v rozmezí 

deset až 25 procent,“ říká k cenám permanentek prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. 

Zdražení pocítí také ostatní návštěvníci hor, zejména pak při ubytování. „Zatím mám odezvy od všech našich členů, že budou 

muset zdražit v jednotkách procent,“ uvedl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. 

Důvodem jsou i v tomto případě hlavně energie. Většina středisek a hotelů má podle Knota fixaci energií do konce roku 2022, 

ale nespadají do kategorie maloodběr a nevztahuje se tak na ně vládou představené zastropování energií . „To je jen pro 

maloodběratele, a těch je v našem byznysu jen čtvrtina. Vláda sice říká, že nějaká podpora bude i pro větší odběratele, ale až 

po rozhodnutí EU. Moudřejší tak budeme na začátku října,“ dodal Knot. 

Problémy a zdražení neočekávají jen velcí hráči, ale i malí podnikatelé. Že by zvýšení nákladů promítli do cen v plné výši, ale 

vylučují. 

„Pro nás je po totální uzávěře způsobené covidovými opatřeními nemyslitelné, že bychom návštěvníky odradili 

neakceptovatelnými cenami. Neuvažujeme o drastickém zdražení v řádu desítek procent, ale počítáme s nárůstem cen do 

deseti procent,“ říká provozovatel dvou ubytovacích zařízení a vleku v krkonošských Janských Lázních Aleš Cabicar. 

Lyžaři si připlatí i v zahraničí 

Zdroj: Deník Tuzemští lyžaři si letos připlatí i v zahraničí. Ušetřit lze zatím při včasném nákupu v září či říjnu. „Většina alpských 

středisek doposud zvedla ceny jen o jednotky procent. Už teď ale máme od italských i rakouských hoteliérů signály, že pokud 

budou na začátku sezóny ceny energií takové, jaké jsou dnes, budou muset pobyty zdražit. Kdo si ale zájezd koupí už nyní, 

fixuje si tím současnou cenu a má jistotu, že se mu už nezmění,“ dodává předseda představenstva skupiny DER Touristik 

Eastern Europe Jiří Jelínek. 

Autor: Petr Vaňous 

https://domazlicky.denik.cz/zpravy-z-ceska/skipasy-lyzovani-cesko-energie-zima-20220916.html
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5. Podnikatelé v cestovním ruchu se obávají závěru roku 

Tisk ● Pardubický deník; str. 11 (Regionální zprávy) ● 20. 9. 2022 ● Negativní 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. (cz-01440578) 

Odkaz: náhled 

Česká republika Podzimní dovolenou v tuzemsku letos plánuje téměř stejný počet Čechů jako loni 53 %. Nejvíc se na podzim 

chceme věnovat pěší turistice (69 %), lehčím procházkám (66 %), kratším cyklovýletům (32 %), vodním sportům a návštěvám 

aquaparků (24 %). Vyplývá to z analýzy Institutu turismu agentury CzechTourism. 

I přesto se podnikatelé v cestovním ruchu obávají sociálně-ekono- mické situace. „Musí se 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 procent Čechů. Většina provozovatelů těchto zařízení má zafixované ceny do konce roku, největší hrozbu zavírání tak lze 

čekat v novém roce. Obavy z budoucnosti mají i lyžařská střediska, lázně, wellness,“ říká ředitel České centrály cestovního 

ruchu CzechTourism Jan Herget. 

Prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka například tvrdí, že mezi provozovateli skiareálů panuje uvědomění, že 

maximální možné zdražení pro tuto sezonu je 10 až 25 procent, a to zejména vzhledem k tomu, že dojde k poklesu 

koupěschopnosti obyvatelstva. 

Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot pak dodává, že pokud nedojde k zastropování cen energií i pro 

velkoodběratele, hrozí omezení provozu v lyžařských střediscích. „To by zásadně negativně poznamenalo zaměstnanost a 

životaschopnost horských obcí a celých regionů. (ek) 

https://app.monitora.cz/article/890589837/f3438b753d2e802aeab3?query=%22Asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+%22Libor+Knot%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjY1MjMzMzYsIndpZCI6NDMxNCwiYWlkIjo4OTA1ODk4Mzd9.Vmx4RkC6kANr6Y4UUN8oXpIDX8aEejc66zWTp5pPT2g
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6. Podnikatelé v cestovním ruchu čekají kvůli cenám energií drsný 

podzim a zimu 

Online ● denik.cz (Zprávy / Politika) ● 21. 9. 2022, 6:00 ● Negativní 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. (cz-01440578) ● Autor: Jiří Macek 

Odkaz: https://www.denik.cz/podnikani/cestovni-ruch-podzim-zima-energie.html 

Ceny energií dopadají i na cestovní ruch. Podnikatelé očekávají drsnou zimu 

21.9.2022 

Jiří Macek 

Podzimní dovolenou v tuzemsku letos plánuje téměř stejný počet Čechů jako loni (53 procent). Nejvíc se na podzim chceme 

věnovat pěší turistice (69 procent), lehčím procházkám (66 procent), kratším cyklovýletům (32 procent), vodním sportům a 

návštěvám aquaparků (24 procent). Vyplývá to z analýzy Institutu turismu agentury CzechTourism. 

Kliknutím zvětšíte 

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Martin Divíšek 

I přesto se podnikatelé v cestovním ruchu obávají sociálně-ekonomické situace. „Musí se 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 procent Čechů. Většina provozovatelů těchto zařízení má zafixované ceny do konce roku, největší hrozbu zavírání tak lze 

čekat v novém roce. Obavy z budoucnosti mají i lyžařská střediska, lázně, wellness,“ říká ředitel České centrály cestovního 

ruchu CzechTourism Jan Herget. 

Prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka například tvrdí, že mezi provozovateli skiareálů panuje uvědomění, že 

maximální možné zdražení pro tuto sezonu je 10 až 25 procent, a to zejména vzhledem k tomu, že dojde k poklesu 

koupěschopnosti obyvatelstva. 

Dojde k omezení provozu ve skiareálech? 

Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot pak dodává, že pokud nedojde k zastropování cen energií i pro 

velkoodběratele, hrozí omezení provozu v lyžařských střediscích. „To by zásadně negativně poznamenalo zaměstnanost a 

životaschopnost horských obcí a celých regionů.“ 

Autor: Jiří Macek 

https://www.denik.cz/podnikani/cestovni-ruch-podzim-zima-energie.html
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7. Skipasy na českých horách zdraží až o čtvrtinu. Kvůli energiím 

Online ● nachodsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 21. 9. 2022, 15:21 ● Pozitivní 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. (cz-01440578) ● Autor: Petr Vaňous ● Rubrika: Zprávy 

Odkaz: https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/skipasy-lyzovani-cesko-energie-zima-20220916.html 

včera 15:21 

Petr Vaňous 

Vyrážíte na hory? Letos to chce nejen dobré vybavení, ale i naditou peněženku. Zimní radovánky budou zase o něco dražší. 

Provozovatele horských středisek, hoteliéry i správce lanovek trápí inflace a především vysoké ceny energií. Pro nadcházející 

sezonu proto horská střediska zvýší ceny, hlouběji do kapsy sáhnou lidé hlavně při nákupu skipasů. 

Kliknutím zvětšíte 5 fotografií v galerii › 

Zimní radovánky budou zase o něco dražší | Foto: Deník / Michal Fanta 

Většina energií spotřebovaných na horách jde na vrub zasněžování areálů. „Maximální zdražení pro tuto sezonu je v rozmezí 

deset až 25 procent,“ říká k cenám permanentek prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. 

Zdražení pocítí také ostatní návštěvníci hor, zejména pak při ubytování. „Zatím mám odezvy od všech našich členů, že budou 

muset zdražit v jednotkách procent,“ uvedl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. 

Důvodem jsou i v tomto případě hlavně energie. Většina středisek a hotelů má podle Knota fixaci energií do konce roku 2022, 

ale nespadají do kategorie maloodběr a nevztahuje se tak na ně vládou představené zastropování energií . „To je jen pro 

maloodběratele, a těch je v našem byznysu jen čtvrtina. Vláda sice říká, že nějaká podpora bude i pro větší odběratele, ale až 

po rozhodnutí EU. Moudřejší tak budeme na začátku října,“ dodal Knot. 

Problémy a zdražení neočekávají jen velcí hráči, ale i malí podnikatelé. Že by zvýšení nákladů promítli do cen v plné výši, ale 

vylučují. 

„Pro nás je po totální uzávěře způsobené covidovými opatřeními nemyslitelné, že bychom návštěvníky odradili 

neakceptovatelnými cenami. Neuvažujeme o drastickém zdražení v řádu desítek procent, ale počítáme s nárůstem cen do 

deseti procent,“ říká provozovatel dvou ubytovacích zařízení a vleku v krkonošských Janských Lázních Aleš Cabicar. 

Lyžaři si připlatí i v zahraničí 

Zdroj: Deník Tuzemští lyžaři si letos připlatí i v zahraničí. Ušetřit lze zatím při včasném nákupu v září či říjnu. „Většina alpských 

středisek doposud zvedla ceny jen o jednotky procent. Už teď ale máme od italských i rakouských hoteliérů signály, že pokud 

budou na začátku sezóny ceny energií takové, jaké jsou dnes, budou muset pobyty zdražit. Kdo si ale zájezd koupí už nyní, 

fixuje si tím současnou cenu a má jistotu, že se mu už nezmění,“ dodává předseda představenstva skupiny DER Touristik 

Eastern Europe Jiří Jelínek. 

Autor: Petr Vaňous 

https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/skipasy-lyzovani-cesko-energie-zima-20220916.html
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8. The Daily Dozen: 12 things to know about Czechia today 

Online ● expats.cz (Regionální zprávy) ● 21. 9. 2022, 16:51 ● Pozitivní 

Vydavatel: Howlings s.r.o. (cz-27572102) ● Rubrika: Daily News 

Odkaz: https://www.expats.cz/czech-news/article/the-daily-dozen-12-things-to-know-about-czechia-today-sept-21 

Daughter of 'British Schindler' who saved hundreds of Czech children, dies age 68 

4 Prague will dim the lights on landmarks to save energy 

Prague has reduced the nighttime illumination of some city monuments and historical sites to save on energy costs. Lighting 

on Prague monuments will switch off at 9:30 p.m. instead of the previous 11 p.m. The city is also selecting some monuments 

that could be switched off completely. This is the second round of cuts, as City Hall in June already reduced the amount of 

time monuments are lit by two hours. 

5 Queen's funeral broke Czech streaming and broadcasting records 

Monday's broadcast of Queen Elizabeth II’s funeral had over 3.8 million viewers who saw at least part of the coverage on 

Czech Television, Nova, and Prima, according to the Czech News Agency (ČTK). In total, 2.14 million people watched some of 

the Czech Television coverage on ČT1 and ČT24. Nova had 1.10 million viewers over the age of 4 watching part of its almost 

six-hour special. Coverage on CNN Prima News reached 602,000 viewers over the age of 15 throughout the day. Internet 

portal Seznam.cz reported that traffic increased about 400 percent due to people streaming coverage of the funeral on the 

servers of Seznam and Novinky.cz. 

A life of service: Prague's British community remembers HM Queen Elizabeth II 

6 Czech maternity ward debuts controversial delivery technique 

A maternity ward in Ostrava offers peregnant women a unique birth experience, CNN Prima News reports. Mothers-to-be 

giving birth by Caesarean section can pull the babies out of their bellies by themselves, with the assistance of a doctor. The 

mothers receive a sterile gown and sterile gloves. The benefits, doctors say, are that mothers and babies can have a first 

contact and bond earlier than through a traditional birth. 

Is childbirth changing for the better in Czechia? Slowly, says a new report 

7 Prague's main railway station opens pedestrian-friendly underpass 

An underpass connecting Prague’s main train station Hlavní nádraží to Seifertova Street and Náměstí Winstona Churchilla has 

fully opened after several months in provisional mode, the Railway Administration announced. This will make it easier for 

pedestrians going to Žižkov from the rail station and from the Hlavní nádraží metro stop. The underpass will also help 

students of the Prague University of Economics and Business (VŠE), which is located nearby. The construction, which lasted 

about 16 months, still needs some final touches. 

The new tunnel between Žižkov and Prague's main train station. Photo: Twitter. 

8 Energy prices could affect autumn tourism 

Tourism entrepreneurs are preparing for a harsh autumn and winter due to high energy prices, daily Deník.cz reported. There 

is a threat that water parks, most of which have fixed prices until the end of the year, might see a wave of closure in the new 

year. "Ski resorts, spas, and wellness centers also have concerns about the future," CzechTourism director Jan Herget said. 

Czech Association of Mountain Resorts director Libor Knot said there is a risk of restrictions on operations in ski resorts due 

to energy costs. The restrictions could have an economic impact on entire regions. 

9 Skoda is doubling down on upcycling 

Škoda Auto plans to double the amount of recycled material that it uses in each car in the near future. It is already installing 

parts made from old car battery packaging or lids from recycled PET bottles. Currently more than 16 kilograms - out of a total 

of 262 kilograms - of recycled plastics are used in each new Octavia, daily Deník..cz reported. In the future, Škoda bumpers 

could be made from material recycled from old bumpers originating from any car model. Crash tests for this initiative are 

currently underway. Škoda is also working on making its car parts more recyclable at the end of the car’s life. 

Sadová třída about 100 years ago. Photo: Praha.eu. 

https://www.expats.cz/czech-news/article/the-daily-dozen-12-things-to-know-about-czechia-today-sept-21
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10 VR takes you back to Prague 100 years ago 

People can see Prague as it looked 100 years ago at the multimedia exhibition in a tent at Náměstí Republiky. The exhibition 

enables visitors to take a virtual walk around the main railway station at the time of the creation of Greater Prague in 1922. 

The free exhibition can be seen daily from 9 a.m. to 7 p.m. until Sept. 24. Greater Prague was created on January 1, 1922, 

when 37 neighborhoods including Vinohrady, Žižkov, Smíchov, and Karlín merged with the city. 

11 Warhol, Mucha, and more on display in one-day pop-up show 

Prague's Hauch Gallery in Karlín will host a one-day pop-up show of works of František Kupka, Toyen, Andy Warhol, František 

Drtikol, Roy Lichtenstein, and Alfons Mucha. Online investment platform Portu Gallery announced the show on Facebook. The 

works, worth a total of CZK 11.85 million, are a combination of paintings that the investment gallery will offer this autumn 

together with already sold works, according Portu Gallery. 

A post shared by Portu Gallery (@portugallerycz) 

12 Czechs face low risk of natural disasters 

Czechia has a low risk of a destructive natural disaster according to a global analysis by the German non-governmental 

organization Bündnis Entwicklung Hilft. The report evaluated risk of earthquakes, tsunamis, floods, cyclones, droughts, and 

sea level rise. Czechia came in 180th out of 192 ranked countries. The places most at risk were the Philippines, India, and 

Indonesia, while small countries such as Monaco, Andorra, and San Marino were the safest in the world. 

Autor: Expats.cz Staff 


