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Podle šetření Asociace horský středisek ČR letos do svého rozvoje a zkvalitnění služeb horská střediska 

investovala přes půl miliardy korun. Kromě výstavby čtyř nových lanových drah jsou letošním trendem 

investice do rozšíření a zkvalitnění zasněžovacích zařízení, do nákupu techniky pro úpravu tratí a 

samotné úpravy sjezdovek s cílem zajištění vyšší bezpečnosti a komfortu návštěvníků. Objevují se také 

nové možnosti pro pohodlnější nákupy skipasů a rozšiřuje se nabídka doprovodných aktivit.  

Nové lanovky a tratě 

Na zimní sezónu přibyly čtyři lanové dráhy. Zcela nová lanovka čeká na turisty na Klínovci (4místná 

lanovka s odpojitelným uchycením s vyhříváním a krycí bublinou), na Lipně vybudovali 

dvousedačkovou lanovku. Další lanové dráhy budou zprovozněny v Beskydech (Dolní Lomná) 

a na Kralickém Sněžníku (Hynčice p. Sušinou). Uskutečnily se i rekonstrukce vleků – například 

v Herlíkovicích. 

Rozšíření tratí proběhlo na Lipně (nová snowcrossová trať a sjezdovka), na Dolní Moravě (rozšíření 

spojovací sjezdové trati). Návštěvníci se mohou těšit nově z 50 km lyžování na jeden skipas ve 

SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC. Jeho součástí se totiž stává šestý areál, kterým je SKiMU Malá Úpa. 

Navíc v tomto areálu došlo k prodloužení tratí o 2,6 km, a to díky propojení areálů Pomezky a areálu 

U Kostela. Na Tanvaldském Špičáku rozšířili turistickou sjezdovku o 2 ha, na Bílé provedli úpravy své 

FIS sjezdovky, atd. V Herlíkovicích pro lyžaře vznikl nový nadjezd a rozsáhlé terénní úpravy 

zabezpečující vyšší komfort i bezpečnost.  

Úspornější zasněžovací technologie 

SkiResort ČERNÁ HORA - PEC rozšíří do všech hlavních areálů šetrnou technologii SNOWsat, kterou 

budou využívat kromě Pece pod Sněžkou i na Černé hoře, v Černém Dole a ve Velké Úpě. Technologie 

dokáže díky GPS monitorovat výšku sněhu na sjezdových tratích s přesností na 3 cm. Areály díky tomu 

dokáží kvalitněji upravovat sjezdové tratě a zároveň šetrněji hospodařit s vodou při zasněžování. 

Technologii SNOWsat využívají také areály Špindlerův Mlýn a Ještěd. 

K modernizaci zasněžovací techniky s cílem nižší energetické náročnosti a hlučnosti došlo 

v Harrachově, Deštném v O. H., Bílé v Beskydech, Špičáku na Šumavě, Vítkovicích v Krkonoších, 

Bublavě, Šachtách, Telnici, Olešnici, Přemyslově a Mariánských Lázních. 

Skipasy a zážitky 

Velkou novinku letos představí ve Špindlerově Mlýně, kde zavádějí flexibilní ceník. Ten návštěvníkům 

mimo jiné umožní nakoupit skipasy výhodněji online. Cílem Flexi ceníku je dosažení co nejlepšího 

rozložení hostů v rámci zimní sezóny a díky tomu zkvalitnění sportovních zážitků a zvýšení bezpečnosti 

hostů. Zlepšení pro své návštěvníky nachystali také na Lipně – zavádějí nový systém prodeje skipasů 

přes selfservice pointy a online, přičemž Lipno.card bude nově fungovat i jako skipas. Modernizace 

odbavovacího systému proběhla v areálu v Harrachově, komplet online prodej skipasů zase zavádí 

Malá Úpa. Ve SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC bude možné online nakoupit skipasy s 10% slevou. 

V Malé Úpě se také mohou rodiny s dětmi těšit na rozšířené, nejvýše položené kluziště v České 

republice (rozšířeno na 24x14m). Významnou zážitkovou novinkou je letos otevřená celoroční Mamutí 



horská dráha na Dolní Moravě – nejdelší bobová dráha v Česku. I jinde došlo k úpravám zábavných 

tratí Funline a například na Monínci mají nový zimní tubing. 

Gastro 

Ještěd vystavěl nový gastro provoz Horní Pláně a rozšířil terasy Restaurace Můstek a Skalka. Do 

modernizace služeb v oblasti občerstvení letos investovala také střediska Plešivec, Buková hora 

a Kunčice. 

Doprava, půjčovny a ubytování 

Nový skibus zcela zdarma bude přepravovat návštěvníky v Koutech nad Desnou. Majitelé vozů ocení 

rozšířené parkovací kapacity na Lipně a v Černém Dole, dále revitalizaci parkovišť, chodníků či nové 

skibusy v Ostružné a Kunčicích. Skiareál Říčky nově vybavil půjčovny a ski servis, Ještěd zrenovoval 

zázemí své lyžařské školy. V Bukové hoře proběhla kolaudace výstavby 29 parcel pozemků pro domky 

a apartmánové domy, což do budoucna zvýší kapacitu ubytování a umožní rozvoj dalších služeb.  

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. 

 


