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České hory lákají čím dál víc návštěvníků
České hory hlásí další vydařenou letní sezónu. Počty návštěvníků dokonce překonaly rekord
z loňského horkého léta. Teď už se horská střediska chystají pečlivě na zimu a znovu investovala do
svého rozvoje částky v řádech stovek miliónů korun. Na úspěchy z minulých let navazuje i společný
projekt Czech Skipass.

Letní sezóna 2016 opět rekordní
I když bylo letošní léto deštivější, a hlavní sezóna tím pádem o zhruba 10 dní kratší než ta předešlá,
většina horských středisek se může pochlubit buď vyrovnáním loňské skvělé návštěvnosti, nebo
dokonce nárůstem počtu hostů,“ zhodnotil léto ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot.
Nárůst se pohyboval ve výši zhruba 10 %, ale na některých místech – například na Dolní Moravě nebo
v Rokytnici nad Jizerou – šlo až o desítky procent. Horským střediskům se vyplatily investice do
doprovodných aktivit. Kromě dopravy lanovými drahami mohou turisté v českých horách už zcela
běžně využívat sjezdy na kolech, terénní koloběžky i tříkolky, půjčovny kol včetně těch elektrických,
naučné stezky nebo moderní dětská hřiště.

Investice před zimou mířily hlavně do zasněžování
V minulé sezóně 2015/16 byly postaveny čtyři nové lanové dráhy a investice dosáhly rekordní 1
miliardy korun. Letos žádná lanovka nepřibude, ale i tak investice dosahují přes 500 milionů korun.
Potvrzuje se neustávající zájem jednotlivých majitelů středisek a podnikatelů, kteří v nich působí, své
resorty dále zvelebovat a zatraktivňovat pro návštěvníky.
Mezi nejvýznamnější investice ve většině areálů patřilo rozšiřování a modernizace zasněžovacích
systémů. „Nejen možnost uměle zasněžovat, ale i schopnost zasněžovat intenzivně a v krátké době
vyrobit dostatek sněhu je základním předpokladem úspěchu,“ vysvětluje Knot. Řada provozovatelů
věnovala pozornost sjezdovým tratím – zejména jejich rozšiřování a také zkvalitnění a doplnění
strojového parku pro úpravu sjezdovek. Další oblastí, do které směřovaly investice nejvíce, bylo
vylepšení zázemí umocňujícího zážitky z pobytu na horách. Jedná se zejména o zkvalitňování
snowparků pro výuky dětí, nákupy pohyblivých koberců, vybavení lyžařských školek nebo budování
prostor pro hlídání dětí. Velká pozornosti se těšilo vylepšení gastronomických služeb, půjčoven
vybavení, servisů a dalších zařízení. „Novinky se netýkají jen lyžařů. Například ti, kteří se vydají do
Malé Úpy, mohou letos nově vyrazit na návštěvu pivovaru Trautenberk,“ říká Libor Knot, ředitel
Asociace horských středisek.
Také letos bude do českých hor lákat návštěvníky reklamní kampaň, kterou připravila agentura
CzechTourism. „Asociace horských středisek je pro nás významným partnerem. České hory
považujeme za důležitou destinaci cestovního ruchu, do které stojí za to investovat,“ uvedl Aleš
Pangrác, ředitel Odboru regionální partnerství a vztahy B2B agentury Czech Tourism.

Ceny skipasů se letos většinou nemění
I přes pokračující investice je pro návštěvníky hor dobrou zprávou, že v téměř všech skiareálech
v letošní sezóně zůstanou stejné ceny jako vloni. U skupiny 35 největších skiareálů v ČR, které
představují většinu trhu a tedy i vyšší cenovou hladinu jízdného, je průměrná cena jednodenního
skipasu v hlavní sezóně ve výši 570 Kč pro dospělého a 400 Kč pro dítě. To je oproti loňsku téměř
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zanedbatelné navýšení zhruba o dvě procenta. Zákazník navíc dostane množství doplňkových služeb
zdarma – ať už jde o parkování nebo třeba vstup na dětská hřiště. Menší skiareály většinou nemění
ceny vůbec, takže za celou ČR jde o zvýšení cen v řádu do 1 %.
Zajímavé může být srovnání se zahraničím – například pět středisek v Rakousku, které velikostně
odpovídají těm větším českým (od 10 do 20 km sjezdovek), nabízí denní skipas v průměru za 1.060 Kč.
To znamená, že zhruba dvakrát dráž než v ČR.

Po Česku opět s Czech Skipassem
I v nadcházející sezóně bude pokračovat úspěšný projekt Czech Skipass – lyžařská celosezónní
permanentka, která umožňuje lyžovat ve 23 velkých střediscích po celé České republice. Czech
Skipass lyžařům pro tuto sezónu nabídne celkem 190 km sjezdových tratí, 34 lanovek a 141 vleků,
aniž by museli do pokladen jednotlivých areálů. Veškerá odbavovací technologie je kompatibilní. „V
loňské zimní sezóně se prodej CzechSkipassů i přes nepříznivé počasí na úvod sezóny více než
zdvojnásobil. Je vidět, že tento produkt si získává své místo na trhu, takže očekáváme i letos zvýšený
zájem“, řekl Libor Knot jménem AHS ČR, která celý projekt administruje.
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 2016/2017 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. 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 web
ceskozemepribehu.cz agentury 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
Skiareál Špindlerův Mlýn
Nové, zásadním způsobem posílené zasněžování na Medvědíně • Dva nové pojízdné koberce a
kolotoč do lyžařské školky • Nově otevřená dětská lyžařská školka na Hromovce • Nový dětský koutek
„Pribináčkův svět“ • Úpravy a rozšíření gastro provozů • Investice v rozsahu 90 mil. Kč.
Více informací na www.skiareal.cz
Skiareál Monínec
Unikátní zasněžovací systém do plusových teplot - Snowfactory, • Nová sněžná rolba PB 400 4F •
Zřízení druhé lyžařské školy • Investice v rozsahu 51 mil. Kč.
Více informací na www.moninec.cz
SkiResort Černá hora - Pec
Posílené zasněžování - 50 nových sněžných děl a tyčí • SkiResort LIVE - nově otevřená lyžařská škola,
půjčovna a lyžařský servis • Zajištěno hlídání dětí • Nová úschovna • Sportovní obchod a test
centrum Salomon Atomic • Otevření 4 nově vybavených dětských výukových lokalit • Dvě nové rolby
s navijákem • Investice v rozsahu 40 mil. Kč.
Více informací na www.skiresort.cz
Skicentrum Kohútka
Ubytovací a stravovací areál pro 50 osob • Posílené rozvody a koncová zařízení umělého zasněžování
• Investice v rozsahu 40 mil. Kč.
Více informací na www.kohutka.cz
Skiareál Lipno
Rozšířený automatický systém zasněžování, zvýšení výkonu čerpacích stanic, zvýšení počtu děl a
sněžných tyčí a modernizace některých prvků • Přestavba snowparku se zaměřením na výuku dětí •
Vybudování koridoru sportovních lyžařů • Rozšíření napojení sjezdovek Promenádní a Lišáka Foxe •
Animace s Lišákem Foxem – vítání hostů, každodenní soutěže • Investice v rozsahu 34 mil. Kč.
Více informací na www.lipno.info
Dolní Morava relax & sport resort
Doplnění zasněžovacího zařízení, věže pro sněžné kanony • Rozšíření a úpravy dětského ráje pro
začátečníky • Nákup stroje na úpravu sjezdových tratí • Rozšíření sáňkařské dráhy • Úprava
výstupního prostoru u lanové dráhy U Slona • Úprava sjezdovky Malý slon pro větší bezpečnost
lyžařů • Doplnění FunLine o další zábavné klopené zatáčky a její prodloužení • Rozšíření parkovacích
ploch • Investice v rozsahu 13 mil. Kč.
Více informací na www.dolnimorava.cz
Skiareál Bílá v Beskydech
Nový 350 metrů dlouhý úsek sjezdovky • Nová rolba na úpravu sjezdovek • Rekonstrukce
zasněžovacího systému na sjezdovce č.1 FIS • Investice v rozsahu 12 mil. Kč.
Více informací na www.skibila.cz
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Skiareál Kouty
Rozšíření zasněžovaní na 100% pokrytí • Terénní úpravy sjezdových tratí pro zvýšení komfortu
návštěvníků • Doplnění techniky – rolby • Rozšíření a značení běžeckých tras.
Více informací na www.kouty.cz
SKIMU Malá Úpa
Posílení zasněžovacího systému v celém areálu • Vylepšení dětského parku - nákup pojízdného
koberce 51 m • Nový Pivovar Trautenberk, restaurace a ubytovací kapacita • Pokračuje projekt
propojení středisek • Investice kolem 7 mil. Kč.
Více informací na www.skimu.cz
Skiareál Plešivec
Doplnění zasněžování na problematickém úseku červené sjezdovky č.1, vytvořeny zábrany pro
zachycování sněhu • Posílení stávající flotily o novou rolbu • Měřený slalom pro soutěživé lyžaře •
Rozšíření fun slope dráhy • Dovybavení dětské herny v objektu Chalupa u největšího dětského parku
v ČR • Nové občerstvení na Modesgrundu, křižovatce plešiveckých sjezdovek • Možnost zakoupení
skipasu už z domova on-line • Nový naváděcí systém parkování v Pstruží • Investice kolem 7 mil. Kč.
Více informací na www.skiarealplesivec.com
Skiareál Železná Ruda
Novinky v ceníku - zavedení výhodné kategorie "mládež" (15 - 18 let); děti do 6ti let budou mít
jakoukoliv jízdenku za jednotnou cenu 20,- Kč • Společná jízdenka s areály Nad nádražím a Belveder •
Nové parkoviště pro 230 aut • Zvýšení objemu nádrže na zasněžování • Investice kolem 5 mil. Kč.
Více informací na www.spicak.cz
Skiareál Klínovec
Začala úvodní etapa rozšíření sjezdovek na severní straně Klínovce - jako první bude prodloužena a
rozšířena modrá sjezdovka Turistická • Posílen bude i systém zasněžování • Další vylepšení čeká online prodej skipasů, který zrychlí odbavení zákazníků v ranní špičce • Čerstvé zprávy prostřednictvím
denně aktualizovaných informačních systémů společnosti SITOUR • Investice bude mít hodnotu
přibližně 5 mil. Kč
Více informací na www.klinovec.cz
Skiareál Herlíkovice - Bubákov
Obměna a doplnění technologie pro zasněžování • Výstavba nové trafostanice • Výměna a
modernizace strojů na úpravu sjezdových tratí • Investice dosáhly výše 5 mil. Kč.
Více informací na www.snowhill.cz
Skiaréna Jizerky
Tanvaldský Špičák
Rozšíření rozvodů zasněžovacího systému a nová sněžná děla a tyče • Odvodnění a rozšíření
parkoviště na Tanvaldském Špičáku I • Úpravy profilu sjezdových tratí • Nová terasa u restaurace na
vrcholu Špičáku • Nový nástup a výstup u lanové dráhy na Tanvaldský Špičák • Investice v hodnotě
cca 3, 5 mil. Kč.
Severák
Nový objekt zázemí a pódium pro aktivity lyžařské školy • Rozšíření zasněžovacího systému •
Investice v hodnotě cca 2 mil. Kč.
Bedřichov
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Úpravy profilu sjezdových tratí • Investice v hodnotě cca 0, 5 mil. Kč.
Více informací na www.skijizerky.cz
Skiareal Nad nádražím Železná Ruda
Nová odstavná plocha pro zaparkování 80 automobilů • Nová trafostanice • Rozšíření zasněžování •
Příprava na výstavbu nového přepravního zařízení • Investice v hodnotě cca 4 mil. Kč.
Více informací na www.skinadrazi.cz
Skiareál Aldrov - Vítkovice
Možnost nákupu jízdného on-line • Pořízení rolby s navijákem • Rozšíření koncových zařízení
zasněžování (kanóny, tyče)• Investice cca 3 mil. Kč.
Více informací na www.skialdrov.cz
Skicentrum Deštné v Orlických horách
Vylepšení zázemí pro klienty • Příprava na výstavbu nového přepravního zařízení • Investice cca 2
mil. Kč.
Více informací na www.skicentrumdestne.cz
Skiareál Olešnice
Rozšíření půjčovny a servisu lyží • Rozšíření zařízení pro zasněžování • Investice cca 1 mil. Kč.
Více informací na www.ski-areal.cz
Ski Centrum Bublava - Stříbrná
Posílení zasněžování - nový kompresor centrálního vzduchu a nové hydroboxy • Příprava na výstavbu
nového přepravního zařízení
Více informací na www.bublava.cz
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