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Investice a novinky na horách na sezónu 2020/21 
Lyžování  

Lyžaři se letos mohou těšit na tři zcela nové lanové dráhy. Ve Skiareálu Kraličák v pohoří Kralického 

Sněžníku to bude sedačková lanovka, která poskytne vyhřívané sedačky, wifi a kapacitu 2500 míst. V Říčkách 

v Orlických horách se pak jedná o odpojitelnou šesti sedačkovou lanovou dráhu s krycími bublinami. 

V Mladých Bukách v Krkonoších na návštěvníky čeká nová sedačková lanovka s pevným uchycením 

čtyřmístných sedaček a rozběhovým pásem. 

Dále skiareály investovaly do výstavby nových sjezdových tratí, jejich propojování a úprav. Například na 

Ještědu vzniká dlouho plánovaná nová páteřní sjezdovka Nová Skalka. V areálu Dolní Morava zase propojili a 

rozšířili tamější sjezdovky a investovali i do večerního lyžování a modernizace bezpečnosti. Na Tanvaldském 

Špičáku rozšířili modrou Turistickou sjezdovku. Sjezdovky ale rozšířili i na Klínovci, Malé Úpě a v Bílé. 

Technologie a modernizace 

Významné investice se na horách i letos pojili také s nákupem nových strojů a technologií, které slouží k 

úpravě sjezdovek a efektivnějšímu zasněžování. Ty letos nově pořídila především střediska SkiResort Černá 

Hora-Pec, Deštné, Tanvaldský Špičák, nebo Ramzová. Konkrétně technologii Snowsat, která zefektivňuje 

strojovou úpravu sněhu a tím šetří vodu i energii, využívají areály v Deštné, SkiResort Černá Hora-Pec, 

Špindlerův Mlýn a Ještěd. 

Rozsáhlé investice putovaly i do další modernizace a zefektivnění zasněžovacích systémů, například v 

Harrachově, Herlíkovicích, na Lipně, Plešivci, Bílé nebo Tanvaldském Špičáku. Na Klínovci a v Bublavě zároveň 

investovali i do rozšíření kapacity akumulačních nádrží. 

Skipasy a zážitky  

Aktuální doba zároveň urychlila i spuštění nových systémů prodeje skipasů online a přes selfservice pointy 

v Harrachově a Říčkách, kde nově zřídili samoobslužný kiosek na prodej skipasů a vrácení chipkaret. Online 

služby a věrnostní programy rozšířili a inovovali také v Dolní Moravě, na Lipně, kde nově nabízejí i exkluzivní 

personifikované nabídky, dále ve SkiResortu Černá Hora-Pec a ve Špindlerově Mlýně, kde prodávají více jak 

70 % skipasů online.   

Zázemí a doprovodné služby  

Na večerní lyžování se mohou návštěvníci nově těšit v areálu Dolní Moravy a Kohútky. V Malé Úpě zase 

otevřeli provozovny nové lyžařské školy a půjčovny. Skicrossovou trať si mohou letos vyzkoušet závodníci i 

široká veřejnost ve Špindlerově Mlýně. Největší prodejna Intersport na horách se zázemím lyžařské školy a 

půjčovny najdou letos návštěvnici Lipna. V Harrachově si pak mohou lidé uschovat lyže v novém 

samoobslužném skidepotu.  

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. 

 


