Vrchlabí, 22.10.2014
Vážení kolegové,
s blížícím se začátkem zimní sezóny bych vám rád jménem Asociace horských středisek České
republiky nabídl pomoc při získávání informací a podkladů pro materiály týkající se aktuální situace
na českých horách.
AHS ČR sdružuje největší české, moravské a slezské skiareály. Vedle provozovatelů lanovek jsou jejími
členy i další organizace působící na horách - poskytovatelé služeb v horských střediscích, dodavatelé
zařízení a vybavení horských středisek, sportovní svazy nebo zástupci měst a obcí (seznam členů
najdete níže).
AHS ČR se zaměřuje na hájení zájmů svých členů zejména v následujících oblastech:
·
·
·
·
·

legislativní otázky
ekonomika horských středisek
marketing a komunikace
získávání statistických údajů, příprava analýz a porovnávání stavu podmínek rozvoje horských
středisek u nás a v zahraničí
technická podpora

AHS ČR také reprezentuje horská střediska při kontaktu s médii. Vzhledem k tomu, že jedním z členů
asociace je i firma Sitour Česká republika s.r.o., která je největším dodavatelem informačních
technologií v oblasti cestovního ruchu na českých horách, můžeme novinářům nabídnout aktuální,
kvalifikovaný a ucelený informační servis.
V případě novinářských dotazů týkajících se témat souvisejících s horským průmyslem, samotné AHS i
konkrétních skiareálů se na mne neváhejte obracet.
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Členy AHS ČR jsou k dnešnímu dni tyto subjekty:
Melida, a.s. (Špindlerův Mlýn)
Mega Plus, s.r.o. (SkiResort Černá Hora – Pec)
Lipno Servis, s.r.o. (Lipno)
Sněžníky, a.s. (Dolní Morava)
Sitour Česká republika, s.r.o.
Ski Bižu, s.r.o. (SKIARENA Jizerky)
K3 Sport, s.r.o. (Kouty nad Desnou)
Skiareál Klínovec, s.r.o. (Klínovec)
Monínec, s.r.o. (Monínec)
Sport Service, s.r.o. (Špičák na Šumavě)
Sportovní klub SKIMU (Malá Úpa)
Služby Vítkovice, s.r.o. (Vítkovice)
Skiareál Vrchlabí (Vrchlabí)
Family Skiareál Dolní Dvůr, s.r.o. (Dolní Dvůr)
Ski centrum Kohútka, a.s. (Kohútka)
Česká unie sportu (Zadov)
ARC-H Hradec Králové, s.r.o. (Železná Ruda - Nad nádražím)
DOPPELMAYR lanové dráhy, s.r.o.
ARC-leasing, s.r.o. (Bublava - Stříbrná)
Sport profi, s.r.o. (Deštné v Orlických horách)
Bobolift, s.r.o. (Velká Úpa)
Lanová dráha Sněžka, a.s. (Pec p. Sněžkou)
SKI Bílá-Služby, s.r.o. (Bílá v Beskydech)
Přidruženými členy AHS ČR jsou tyto organizace:
Obec Lipno nad Vltavou
Obec Kubova Huť
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