
TIM NA HORÁCH •

V loňské sezóně se do projektu zapojilo 19 lyžař-

ských středisek. Lyžaři na své permanentky 

projezdili 7400 dnů a zvládli přes 80 tisíc prů-

chodů turnikety. „Z celkového objemu lyžovali 

držitelé Czech Skipassu z 25% mimo skiareál, 

kde si permanentku zakoupili. Před spuštěním 

projektu se nevědělo, jaký o něj bude zájem, 

ale skutečnost, že každý čtvrtý den trávili lyža-

ři mimo svůj domovský kopec, je jasným sig-

nálem, že projekt má smysl“, říká Libor Knot 

z Asociace horských středisek ČR, která projekt 

koordinuje. 

Czech Skipass lyžařům pro tuto sezónu nabíd-

ne již celkem 190 km sjezdových tratí, 34 lano-

vek a 141 vleků, aniž by museli do pokladen 

jednotlivých areálů, veškerá odbavovací techno-

logie je kompatibilní. 

www.czechskipass.cz

Aktuální informace ze skiareálů  
Horská střediska jsou připravena návštěvní-

kům přinášet čerstvé zprávy prostřednictvím 

denně aktualizovaných informačních sys-

témů společnosti SITOUR. Pro zimní sezó-

nu 2015/2016 budou k dispozici informace 

z denně aktualizovaného zpravodajství na 

www.holidayinfo.cz. Na programu ČT Sport 

poběží tradiční televizní „Panorama“ doplně-

né textovými informacemi z lyžařských areálů 

denně od 8:00 hodin do 8:30 hodin a 15 minut 

v poledne. Potřebné aktuální informace lze zís-

kat 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 Czech-

Tourism.

Asociace horských středisek ČR (AHS ČR) se 

zaměřuje hlavně na hájení zájmů svých členů 

v oblasti tvorby legislativy, pomáhá při propa-

gaci horských středisek a služeb v nich posky-

tovaných, při zkvalitnění výměny statistických 

údajů, informací a dat o fungování horských 

středisek a jejich návštěvnosti nebo při získává-

ní zkušeností ze zahraničí. Pořádá také odbor-

né semináře a konference. Asociace sdružuje 

nejen provozovatele lanovek, ale i dodavatele 

horských technologií a zařízení, další organiza-

ce působící na horách a také zástupce horských 

měst a obcí.

WWW.AHSCR.CZ

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 SPOLUPRA-
COVAT. 
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