Praha, 3. listopadu 2021

Investice a novinky na horách na sezónu 2021/22
Horská střediska investovala do rozvoje a modernizace téměř 1 miliardu korun. Jedná se ale o
kumulovanou částku i za minulý rok, kdy zimní sezóna prakticky neexistovala. Významný díl z těchto
investic připadá zejména na horská střediska Lipno, Kraličák, Dolní Morava, Malá Úpa, Skiarena
Jizerky, Ještěd a Klínovec, které představily nové lanové dráhy, vleky, technologie, zkvalitnily
sjezdové tratě či rozšířily gastronomické provozy a další volnočasové aktivity.
Loňská zrušená sezóna znamenala na mnoha místech omezení nebo odložení investic – například ve
Špindlerově Mlýně posunuli projekt propojení střediska, podobně začne až příští rok stavba
multifunkční budovy na Špičáku na Šumavě.

Lyžování
Lyžaři se letos mohou těšit na nové lanové dráhy i vleky. Skiareál Lipno naplno využije novou
dvousedačkovou lanovku a Malá Úpa dva nové vleky. Ve skiarálu Kraličáku spustí do ostrého provozu
moderní lanovou dráhu Doppelmayr s vyhřívanými sedačkami a wifi připojením. U všech se jedná o
dlouhodobé investice, které započaly loni. Novou lanovku by měli letos spustit také na
Červenohorském sedle.
Skiareály nadále investují do výstavby nových sjezdových tratí a do jejich propojování a úprav. Na
Ještědu bude uvedena do plného provozu sjezdová trať Nová Skalka, která v minulém roce byla kvůli
opatřením otevřena pouze jediný den. Skiarena Jizerky rozšířila svou Turistickou sjezdovku. Ve
skiareálu Malá Úpa dokončili celkové propojení areálu. Na Dolní Moravě rozšířili dojezd u spodní
stanice LD Sněžník.
Pokračuje také stavba skicrossových tratí, které zájemci nově najdou ve skiareálu Lipno. Na večerní
lyžování mohou návštěvníci zavítat nově na Ještěd na Novou Skalku, na sjezdovku Kamila na Dolní
Moravě nebo na Dámskou na Klínovci.

Technologie a modernizace
Horská střediska nadále investují i do modernizace areálů nákupem nových strojů a technologií
sloužících k zasněžování. Nově je pořídily areály Bílá, Dolní Morava, Kraličák, Lipno, Malá Úpa či
Monínec. Ski Bižu nakoupilo novou rolbu, skiareál Železná Ruda-Špičák nové čtyřkolky a bagr.

Skipasy a zážitky
Skiareály také pokračují v rozšíření možností nákupu skipasů online, jež nově nabízí Malá Úpa včetně
možnosti objednávání služeb na e-shopu. Tyto služby do letošní sezóny vylepšil i SkiResort Černá HoraPec.
Častěji se objevují samoobslužné pokladny, které lyžaři můžou nově využít například ve skiareálu Bílá,
Kraličák, Malá Úpa, SkiResort Černá Hora-Pec nebo ve Vítkovicích.

Zázemí a doprovodné služby
Novou lyžařskou školu otvírá skiareál Kohútka, v Monínci pořídili nový pojízdný koberec. Na Ještědu
rozšířili stávající výukovou plochu o FunArenu, v níž děti naleznou sáňkařskou dráhu, tubing a dětský
snow park. Na Lipně upravili dětské lyžařské hřiště Foxpark, které je přístupné zdarma.

Rozšíření půjčovny vybavení na zájemce čeká například ve skiareálech Kohútka a v Malé Úpě.
Na nové gastro provozy se nejen lyžaři můžou těšit na Dolní Moravě, Ještědu na Nové Skalce a na Lipně.
Zde na návštěvníky čeká nový hotel Element, Klientské informační centrum nebo parkoviště.
Asociace horských středisek ČR (AHS ČR) vznikla v říjnu 2013. Asociace sdružuje nejen provozovatele lanovek, ale
také zástupce téměř 20 horských měst a obcí, dodavatele horských technologií a zařízení, a další organizace
působící na horách. Svojí činností se podílí na udržení základní infrastruktury horských, často pohraničních obcí.
Zaměřuje se na hájení zájmů svých členů v oblasti tvorby legislativy, pomáhá při propagaci horských regionů
a služeb v nich poskytovaných, při zkvalitnění výměny statistických údajů, informací a dat o fungování horských
regionů a jejich návštěvnosti nebo při získávání zkušeností ze zahraničí. AHS ČR sdružuje horská střediska, která
představují v ukazateli tržeb více než dvě třetiny českého trhu. Spolupracovat chceme se všemi, kteří mají zájem
na rozvoji českých hor.

