Tisková zpráva

Praha, 11. 11. 2015
Úspěšná letní sezóna a velkorysá příprava na zimu na českých horách
V českých horských střediscích bylo v létě pořádně živo – celkově se počet návštěvníků oproti
loňsku zvýšil o 15%. S blížící se zimní sezónou finišují poslední přípravy - v našich lyžařských
střediscích se letos znovu výrazně investovalo, na cenách skipasů to ale nebude příliš znát. Po
úspěchu v loňské sezóně pokračuje i společný projekt Czech Skipass.

Letní sezóna 2015
O 15 procent vyšší návštěvnost než v loňském roce zaznamenala česká horská střediska během
letošního léta. „To nebyla jediná dobrá zpráva. Provozovatelé si pochvalovali také to, že turisté jezdili
více i mimo hlavní sezónu, tedy na jaře a na podzim,“ prozradil výkonný ředitel AHS Libor Knot.
Letní provoz mají z větších zimních středisek zhruba dvě třetiny z nich. Nabízejí kromě pěší a
cykloturistiky zejména naučné stezky, vybavená dětská hřiště, cross golf, koloběžky, ale nově
například i elektrokola a terénní tříkolky. Z investic do letní turistiky stojí za zmínku zejména stavba
Stezky v oblacích na Dolní Moravě za 100 mil. Kč.

Investice v českých lyžařských areálech a novinky pro zimní sezónu 2015/2016
Jen u skiareálů sdružených v Asociaci horských středisek (přes 30 největších resortů) se
investovaná částka pohybuje okolo 920 miliónů korun a na úrovni celé České republiky dosahují
investice do zimní infrastruktury přes jednu miliardu korun.
Největší investice představovala výstavba nových lanových drah a sjezdových tratí. „Ve SkiResortu
Černá hora – Pec postavili letos dokonce dvě lanové dráhy a spolu s dalšími akcemi investovali
dohromady okolo 250 mil. Kč. Podobné investice hlásí Skiareál Špindlerův Mlýn, který do nové
lanovky a jiných vylepšení vložil 230 mil. Kč, nebo Dolní Morava relax & sport resort, který za
infrastrukturu spojenou s lyžováním utratil 178 mil. Kč,“ vybral tři nejvýraznější příklady Libor Knot.
Většina areálů napříč republikou posílila a modernizovala systémy umělého zasněžování. Rozšiřují se
snowparky, převážně o jednoduché zábavné linie pro začátečníky. Dochází k dalšímu rozvoji dětských
parků oddělených od sjezdovek, kde můžou malí lyžaři bezpečně zkoušet své první kroky na lyžích.
Další část prostředků směřuje do budování a opravy parkovišť a příjezdových komunikací.
V neposlední řadě areály obměňují a rozšiřují svůj „rolbový park“ pro úpravu sjezdových tratí, aby si
lyžaři mohli každé ráno užívat dokonale rovný manšestr. Pro pohodlnější nákup skipasů pořizují
střediska online e-shopy, přes které lze permanentku dobít na dálku. „To má výhodu nejen v tom, že
skipas lze koupit kdykoliv, ale většinou je takto poskytována i sleva z jízdného,“ vysvětlil Knot.
Nemalé prostředky směřují také do dalšího rozvoje služeb pro zákazníky, jako jsou infocentra,
restaurace a bufety, půjčovny.

Ceny skipasů 2015/16
I přes výrazné investice se ceny skipasů u skupiny 35 největších skiareálů oproti loňsku příliš nezmění.
Průměrná cena jednodenní ho skipasu je ve výši 560 Kč pro dospělého a 390 Kč pro dítě. U zhruba
40% středisek sice ke zdražení dojde, ale v průměru pouze o 4%. Jen ta největší střediska jako jsou
Skiareál Špindlerův Mlýn nebo SkiResort Černá Hora – Pec, která investovala v řádech stovek milionů
korun, podraží o něco více a to zhruba o 10%.
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Po Česku opět s jedním skipasem
Projekt Czech Skipass jede dál – lyžařská celosezónní permanentka, která letos umožní lyžovat už ve
23 velkých lyžařských střediscích po celé České republice, boří mýtus o tom, že střediska v Česku
nejsou schopna spolupracovat.
V loňské sezóně se do projektu zapojilo 19 lyžařských středisek. Lyžaři na své permanentky projezdili
7400 „lyžařodnů“ a zvládli přes 80 tisíc průchodů turnikety. „Z celkového objemu lyžovali držitelé
Czech Skipassu z 25% mimo skiareál, kde si permanentku zakoupili. Před spuštěním projektu jsme
nevěděli, jaký o něj bude zájem, ale skutečnost, že každý čtvrtý den trávili lyžaři mimo svůj domovský
kopec, je pro nás jasným signálem, že projekt má smysl“, říká Libor Knot z Asociace horských
středisek ČR, která projekt koordinuje.
Czech Skipass lyžařům pro tuto sezónu nabídne již celkem 190 km sjezdových tratí, 34 lanovek a 141
vleků, aniž by museli do pokladen jednotlivých areálů, veškerá odbavovací technologie je
kompatibilní.
Více informací na www.czechskipass.cz

Aktuální informace ze skiareálů
Horská střediska jsou připravena návštěvníkům i médiím přinášet čerstvé zprávy prostřednictvím
denně aktualizovaných informačních systémů společnosti SITOUR, které bude AHS ČR následně dále
zpracovávat do souhrnných zpráv. Pro zimní sezónu 2015/2016 budou k dispozici informace z denně
aktualizovaného zpravodajství na www.holidayinfo.cz. Na programu ČT Sport poběží tradiční televizní
„Panorama“ doplněné textovými informacemi z lyžařských areálů denně od 8:00 hodin do 8:30 hodin
a 15 minut v poledne. Potřebné aktuální informace lze získat také prostřednictvím mobilní aplikace
Iski Czech.
O zasílání bezplatného denně aktualizovaného emailového zpravodajství z českých lyžařských resortů
lze požádat na adrese info@sitour.cz.
O možnostech vyžití na českých horách bude informovat také tradiční server kudyznudy.cz a také
zcela nový web ceskozemepribehu.cz, které připravila a provozuje Agentura CzechTourism.
Další informace:
Libor Knot, ředitel AHS

libor.knot@ahscr.cz z
Tel.: 603157817

Asociace horských středisek ČR (AHS ČR) vznikla v říjnu 2013. Zaměřuje se hlavně na hájení zájmů svých
členů v oblasti tvorby legislativy, pomáhá při propagaci horských středisek a služeb v nich poskytovaných, při
zkvalitnění výměny statistických údajů, informací a dat o fungování horských středisek a jejich návštěvnosti nebo
při získávání zkušeností ze zahraničí. Pořádá také odborné semináře a konference. Asociace sdružuje nejen
provozovatele lanovek, ale i dodavatele horských technologií a zařízení, další organizace působící na horách a
také zástupce horských měst a obcí.
AHS ČR sdružuje horská střediska, která představují v ukazateli tržeb více než dvě třetiny českého trhu. Formou
přidruženého členství dále spolupracuje s téměř 20 nejvýznamnějšími horskými obcemi.
Spolupracovat chceme se všemi, kteří mají zájem na rozvoji českých hor.
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Investice v jednotlivých členských skiareálech AHS ČR
SkiResort Černá Hora-Pec
Historicky nejvyšší investice do rozvoje areálu ve výši 250 mil. Kč. Návštěvníci se mohou těšit na dvě
nové lanovky. Šestisedačková lanovka HOFMANKY EXPRESS v Janských Lázních je nejrychlejší svého
druhu v Česku, sedačky jsou vyhřívané a kryté bublinou. Odpojitelná čtyřsedačková lanovka
ZAHRÁDKY EXPRESS pak vyrostla v Peci pod Sněžkou.
Další novinky:
1,5 km sjezdovek v Černém Dole • 2,5 km sjezdovek nově vybavených technologií zasněžování •
parkoviště pro 250 aut u dolní stanice HOFMANKY EXPRESS • Zkrácení časových intervalů a posílení
počtu skibusů na lince Pec p. Sněžkou - Janské Lázně • Skibusové propojení skiareálu Černý Důl s
lanovkou HOFMANKY EXPRESS v Janských Lázních
Více informací na www.skiresort.cz
Skiareál Špindlerův Mlýn
Ve Špindlerově Mlýně také dochází k obměně lanové dráhy. Ze Svatého Petru na Pláň nově lyžaře
vyveze vyhřívaná šestisedačková lanovka krytá bublinou. Stará čtyřsedačka projde repasí a počítá se,
že spojí Horní Mísečky a Medvědín. Investice v tomto roce dosahují 230 mil. Kč.
Další novinky:
Kompletně zrekonstruovaný Audi Bar Svatý Petr a nová prosklená terasa Restaurace Svatý Petr •
Nové Infocentrum Skiareálu • Nový obchod Spindl Motion a skiservis v centru města • Ledový chrám
na Pláni • Modernizace zasněžování ve Svatém Petru • Nová rolba • Restaurace Medvědín 1235m a
restaurace Stopa.Více informací na www.skiareal.cz
Ski Resort Dolní Morava
178 miliónů Kč investováno do infrastruktury spojené s lyžováním. 100 miliónů Kč do unikátního
projektu Stezky v oblacích v délce 750 metrů a vyhlídkovým místem ve výšce 55 metrů.
Další novinky:
Rozšíření a modernizace zasněžování (po dle údajů Technoalpin nejmodernější systém v ČR). 100%
pokrytí všech sjezdových tratí v délce 10km. V ideálních podmínkách vysněžení střediska do 72
hodin• Vybudování nového dětského skiparku s vlekem • Výstavba Funline - zábavné a hravé trati s
8 m dlouhým tunelem • Stálá ski a snowboardcrossová trať pro veřejnost • Výstavba nových a
rozšíření stávajících gastro provozů • Rozšíření parkovacích ploch.
Více informací na www.dolnimorava.cz
Lipno
Areál je rozšířen o 22% nových lyžařských ploch. Na lyžaře čeká nová sjezdovka o délce 1 200 m,
převýšení 185 m, šířka 40 m, plocha 5 ha s kompletním zasněžováním. Areál tak disponuje celkovou
délkou sjezdovek 11 km.
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Další novinky:
Nový skicross park (3 ha) a úprava snowparku •Doplnění 12 ti koncových prvků zasněžování do
současného systému. Navýšení výkonu čerpacích stanic a technologická přestavba. Nový automatický
řídící systém zasněžování • Nové vybavení a zázemí lyžařské školy.
Více informací na www.skiareallipno.cz
Ski Aréna Jizerky
Tanvaldský Špičák
Nový automatický zasněžovací systém. S kapacitou 160 l/s jetřikrát výkonnější oproti starému
systému • Nový elektronický obchod na prodej skipasů pro celou SKIARÉNU JIZERKY • Nová rolba
Prinoth Leitwolf s navijákem • Nové zasněžovací rozvody vody a automatické koncové prvky.
Severák
Nové zasněžovací rozvody vody • Nový pojezdový koberec - SUNKID v délce 51 m.
Bedřichov
Nový uzavřený areál pro výuku dětí na Malinovce vybavený pojezdovým pásem o délce 18m.
Více informací na www.skijizerky.cz
Kouty nad Desnou
Rozšíření zasněžování a zvýšení výkonu • Nákup rolby a sněžných děl • Rozšíření ubytování přímo v
areálu o 120 míst (řádově v desítkách milionů korun).
Více informací na www.kouty.cz
Snowhill
Skiareál Herlíkovice
Nová kabinková lanovka z parkoviště do areálu Bubákov • Posílení zasněžování navýšením počtu
sněžných kanonů • Ubytovací areál EDEN na dojezdu areálu Herlíkovice opět v provozu • Zavedení
Czech Skipass.
Skiareál Mariánky
Pořízení nové sněžné rolby s navijákem na úpravu sjezdových tratí • Nové sněžné kanony a instalace
stabilních konstrukcí pro kanony k efektivnějšímu vysněžení a menším ztrátám při výrobě
technického sněhu.
Skiareál Šachty
Posílení zasněžování navýšením počtu sněžných kanonů • Posílení zásobování vodou v areálu Větrov
• Rozšíření bufetu Větrov.
Skiareál Kamenec
Úprava zasněžovacího systému pro efektivnější využití sněžných kanonů (posílení napojovacích bodů
pro instalaci sněžných kanonů).
Více informací na www.snowhill.cz
Ski centrum Kohútka
Nové pozemní komunikace a parkoviště • Nové rozvody elektřiny a vody • Restaurace (6 milionů Kč)
a apartmánové ubytování (15 milionů Kč) - na všech investicích se spolupodílí další subjekty.
Více informací na www.kohutka.cz
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Železná Ruda – Špičák
Největší změnou je vybudování nového parkoviště hned u kas a nástupu na hlavní lanovku. Parkovat
se na něm bude zdarma, což je oproti minulosti bonus, který lyžaři určitě ocení. Dále v areálu vyrostlo
hřiště, které bude sloužit pro začátky výuky těm nejmenším lyžařům. Investice jsou v porovnání s
minulými léty minimálně dvojnásobné.
Další novinky:
Pořízení nejmodernějších strojů pro servis lyží • Obnova mobilní techniky - skútrů, roleb.
Více informací na www.spicak.cz
Skiareál Klínovec
Po předchozích sezónách, kdy zde vznikly tři zcela nové lanovky, jsou pro letošní zimu připraveny
novinky více zaměřené na zvýšení komfortu lyžařů: Skipasy je nově možné koupit přes eshop •
Posílení zasněžování – nová čerpací stanice a zvýšení výkonu systému o 10% • Terénní úpravy
sjezdovek - lepší spádovost tak, aby byl usnadněn pohyb lyžařů • Oprava pozemních komunikací a
rozšíření a vylepšení parkovišť • Vytvoření věrnostního programu pro stálé zákazníky.
Více informací na www.klinovec.cz
Skiareál Plešivec
Nová zábavná trať s tunelem •Měřený slalom •Rozšíření parkovišť • Automaty pro vracení čipových
karet •Nová rolba •Rozšíření gastro provozů.
Více informací na www.skiarealplesivec.com
SKI Areál Bílá
Úprava zasněžovacího systému v délce 1 km (výše investice 3 mil. Kč) • Nové trafo (3 mil. Kč) • Nové
stroje pro úklid parkoviště (2 mil Kč).
Více informací na www.skibila.cz
Lyžařský areál Zadov
Pro letošní zimu hlavně posílení zasněžovacího systému • Příprava investic na další období - nákupy
pozemků související zejména se záměrem stavby multifunkčního objektu a nádrže na zasněžování.
Více informací na www.lazadov.cz
SKIMU Malá Úpa
Renovace dvou vleků v areálu U Kostela • Nákup nové rolby Pisten Bully • Vybudování pivovaru
Trautenberk v hotelu Družba.
Více informací na www.skimu.cz
Skicentrum Deštné v Orlických horách
Rekonstukce půjčovny a servisu včetně nové technologie servisu lyží • Rozšíření snowparku a
vybudování hliněné platformy pro hlavní skok • Rozšíření modré sjezdovky v areálu Marta II •
Investice do zasněžování – nová koncová zařízení.
Více informací na www.skicentrumdestne.cz
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Železná Ruda - Areál Nad nádražím
Nová rolba • Tři sněžná děla • Spojení s lyžařským areálem Belveder.
Více informací na www.skinadrazi.cz
Bublava
Nový Dětský park • Nová sjezdová trať délky 180m • Nový lyžařský pás 35m • Nový vlek typu "Poma"
délky 150m • Nové herní prvky • Výrazně obnovená a rozšířená nabídka a sortiment v půjčovně lyží.
Více informací na www.bublava.cz
Skiareál Aldrov – Vítkovice v Krkonoších
On-line odbavovací systém• Modernizace zasněžování.
Více informací na www.skialdrov.cz
Monínec
Funline • Prodej skipasů přes internet.
Více informací na www.moninec.cz
SKI-areál Ústí n.L.-Zadní Telnice
Modernizace zasněžování a lanových vleků.
Více informací na www.ski-telnice.cz
Family Skiareál Dolní Dvůr
Nové kluziště • Příprava výstavby LV Tetřeví vrch o délce 550m, nyní dokončení EIA dokumentace.
Více informací na www.skifamily.cz
Ski areál Olešnice
Rozšíření terasy • Rozšíření parkoviště.
Více informací na www.ski-areal.cz
Lanová dráha Sněžka
Zcela nová lanová dráha na Sněžku, která je v provozu od konce roku 2013 má za sebou další
úspěšnou letní sezónu a je připravena i v zimním období přepravit turisty na nejvyšší horu v ČR.
Více informací na www.snezkalanovka.cz
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